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 2014منفی آقای ترمپ به افغانستان از سال  نظر

 گرامی !  هموطنان محترم و

موضوع افغانستان کم رنگ بود.  نام و انتخابات امریکا تشویش کردند که در میدیای افغان گله وهم اظهار رسانه ها و

خوش شدم  میکردم و مرور را اسحق نگارگر ایندم خوب نمیدانستم. امشب  مقاالت محترم استاد تا دلیل این سکوت را

شان خبری خواندم  2016نوامبر  11مقالۀ مورخ  شریف برگشته اند. در مزار چند ماهه در عافیت از سفر که بخیر و

اکنون تکرار به  استاد نگارگر ثبت و سال قبل ترمپ را ترمپ به افغانستان است و بیانات دو ی دونالدمنف که بیانگر نظر

 است : قرار ازین 2014نوامبر 11تاریخ  سال قبل دونالد ترمپ در بارۀ افغانستان از نشر سپرده است. بیانات دو

آبادش میکنیم.  باز خرچ میکنیم و پول  باز ند، مایرانش میکن مکتب آباد میکنیم، ولی آنان )افغان ها( و سرک و " ما

 نمیخواهیم." هم آنان را را نمی خواهند، ما آنان ما امریکا مصرف میکنیم. اگر خود در حاصل اینکار چیست ؟ ما پول را

 دانچنحکومت دیموکرات نیز  داشتند، و افغانستان خبر مورد نظر منفی ترمپ در مداران امریکا ازمن، چون سیاست نظرب

مناظرات انتخاباتی منصرف  مطرح ساختن موضوع افغانستان در طرف از دو خوبی از افغانستان نداشت، هر دست آورد

 شدند.

 افغانستان. ترمپ یک بیزنسمن است، مورد در قبلی او نظر است و میگردیم به شناختی که از ترمپ موجود اکنون بر

معامله است، چنانچه به جاپان، کوریای  هر د ازپرنسیپ او دریافت مفا مفاد بدست آورده، و تمام معامالت خود او در

 پول بپردازند.  و حفاظتی امریکا باید قیمتی قایل شوند جنوبی وغیره اخطار داد که در مقابل خدمات امنیتی و

گرفت"  و داد، چونکه به اساس پرنسیپ "داد تقلیل خواهد باالی افغانستان بسیار را آن ترمپ مصارف حکومت خود بنابر

دارد که اعضای جمهوریخواه شامل در مجالس  نیست. درین باب یک رخنۀ امید وجود متصور مریکاآن برای ا مفادی از

ترمپ  اینکه آنها افغانستان میباشند، اما امریکا در زدیاد عساکر او    دوام کمکها     سنای امریکا طرفدار  شورا و

. خیر، هنوز معلوم نیست یا ده میتوانندمخالفت یکعده جمهوریخواهان برندۀ انتخابات شده، قناعت دا که باوجود مغرور را

قلیل اگر قطع نکند، بسیار ت را باالی پاکستان مفت خوار نکتۀ دیگر امیدواری اینست که ترمپ کمکهای اقتصادی خود

 داد. خواهد بابت "النۀ تروریزم" سخت تخت فشار قرار از داد، هکذا پاکستان را خواهد

مقابل هیچ رئیس ه این وضع درگذشته  ب و رات دوام داردشکل مظاهه ب داخل امریکا هنوزه مقابل ترمپ به بدبینی ب

آنجمله عکس  از آورده، و عکس العمل های منفی بار اروپا نیز دیده نشده است. انتخاب آقای ترمپ در دیگر جمهور

بات انتخا و با چشمان گریه آلود نشر آزادی امریکا را آبده(–)الهه  ندیست العمل جرمن ها بسیار شدید بوده که تصویر

احسان  مقالۀ محترم آقای انجنیر گریان آلود الهۀ آزادی در کست اراده" خوانده اند. این مطلب با تصویر"ش امریکا را

 من از آن مقاله عینا نقل میکنم: مایار گزارش یافته و

" رنگ )شکست( اراده : موفقیت دونالد ترمپ به معنی اختتام غرب است. فصل لیبرالیزم گذشت. یک فاشیزم جدید 

 چوکات ملت جستجو نمائیم." بایست در را دعالج خو لمان هاآ نه: ما یا خواسته باشیم و اگر بقدرت رسید.
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کابل شنیده شد. سلب اعتماد سه  امید بخش از پهلوی موفقیت ترمپ و عکس العمل های آن، خبرهای خوب و اما در

د ا ملی باورمناستیضاحیه، اعتماد ملت را به شور کالی ملت در یک جلسۀوزیر، منجمله صالح الدین ربانی، توسط و

 ملیون دالر نقد در صدجاز پن خارج افغانستان، زاید داخل وه های زیاد ب ایدادج خوجه ئین ربانی عالوه بر ساخت. از

آن برای تقویت )حزب  فیصد 10بانکهای خارج مانده بود که یک قسمت آن به ورثه اش تقسیم و در حدود  حسابات او در

موروثی به صالح الدین ربانی انتقال یافت. صالح الدین  ز بطورریاست این حزب نی جمعیت اسالمی( تخصیص یافت و

 سفارت ت خارجه وررا در وزا ه تعداد زیاد جمعیتی هاازینک خود بحیث وزیر خارجه، غیر ربانی در دورۀ دو سال کار

ل محاف در او رماند، بلکه حضو نیز بیک وزیر خارجه نمی او قد و قوارۀ ، ومثمر دیگری نتواست ها شامل ساخت، کار

ا" میخواند، "دبل بندۀ خد را داکتر عبدهللا که محترم جمیلی صاحب او المللی باعث خجالت افغانستان شده بود. دیده شود بین

 به عربستان سعودی  و خود سفر کرد. اینکه عبدهللا در خارجه معرفی خواهد چه معجون مرکب دیگری را بحیث وزیر

محترم جمیلی صاحب از باب خجالت تشریفات یک  ود، ونیز باخود برده ب نور را محمد دیدار با پادشاه آن کشور عطا

عبدهللا بحیث  داکتر فیصد 50سهم  از نور محمد احتمال نیست که عطا در آنباره نوشتند، بعید از مستند مقالۀ مفصل و

بیشتر  مقالۀ جمیلی صاحب درحال حاضر دارایی نقدی او در ها و نور که جایداد محمد خارجه معرفی شود. عطا وزیر

 زارلیسۀ م ظاهرشاه، میباشد، تا صنف دهم در گرفته تا احمدشاه بابا ی همه پادشاهان افغانستان، ازپنج برابر دارای از

 از دبع -اطفال را تدریس میکرد یکتعداد دورۀ جهاد شده، زیرا در آن بحیث معلم مشهور از بعد شریف تحصیل کرده و

لکه والیت بلخ ب ا والی دایم العمرآن نه تنه از بعد تقا یافت وار کرد، از معلمی به لقب "استاد" آنکه قدرت جهادی پیدا

نور بحیث  محمد اعط دارد. اگر خارجه هم وجود بحیث وزیر او سیاست مدار "زعامت ساز" افغانستان شد. احتمال تقرر

شود  خارجه مقرر وزارت کند شخصی در چند خواهد شد. خدا خارجه دو وزارت شود، افتضاح در خارجه مقرر وزیر

 طفیلی ها پاک سازد. و من هللا التوفیق . باعرض احترام . وها  خارجه را از اوباش که اولتر داخل وزارت
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