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 ۲۹/۰۶/۲۰۲۰            میر عبدالواحد سادات

 

 !”زنگى مست"
 

 : كتاب جان بولتن یا ترامپ نامه
 

نشر كتاب مشاور سابق امنیت ملى امریكا در مقیاس جهانى خبر ساز گردید و سر و صداى زیاد را ایجاد نموده است 
  . و بدون شك یك بخش زیاد این هیاهو به انتخابات سالجارى در انكشور ارتباط دارد

  : تا سنده تالش نموده استدرین كتاب كه فصول هفت و سیزده ان بیشتر معطوف به مسایل افغانستان مى باشد ، نوی
اید و به همین خاطر میتوان ـمـى نـرفـعـصر سپید را مــت، اندیشه و عملكرد سكاندار قــالحیــل شخصیت، صــاص

 : این كتاب را
  ! ترامپ نامه، قلمداد كرد

 
معایب  در مورد این کتاب كه مبین  ۲۰۲۰جون  1۲ی در شبکه سی ان ان بتاریخ ئفرید زکریا تحلیلگر برجسته امریکا

 : مى باشد، چنین خاطر نشان ساخت قاى ترامپ آشخصیت 
 
مشکل اصلی ترامپ نا آگاهی و یا سیاست های او نیست بلکه مشکل اصلی شخصیت او است. ترامپ مردی استکه »

  «.عالیق شخصی و سیاسی وی بر دغدغه های همچون نجابت، اخالق و حتی قانون غلبه دارد
 : بدینرو

 : قاى ترامپ ، دیگر شك باقى نمى ماند كهآبا شهادت نزدیكترین همكار 
  . لقب " زنگى مست " ، وصف الحال دقیق شخصیت او مى باشد

  : البته " زنگى مست " را به تاسى از كالم حضرت موالنا مطرح نموده ام كه مى فرماید
 

 تیغ دادن در كف زنگ مست
 رانـد گوهـفتنه آرد در كف ب

 
را بیشتر از دوسال قبل و هنگام پرتاب مادر بمب ها در شرق افغانستان كه از محو و نابودى كشور ما طى یك هفته 

  . صحبت نمود، مطرح نمودم
 

 : عمق فاجعه و سیه روزى ما این است كه
ريكا است و تداوم تراژيدى خونبار افغانستان معلول و محصول مداخله خارجى و سياست هاى كجدار و مريز ام

 پروسه مقدرات تاريخى ما بدست اين امپراطورى شرير رقم ميخورد، كه سكاندار ان همين " زنگى مست " است كه 
 . صلح افغانستان را بخاطر اهداف انتخاباتى خود بيك پروژه تبديل و نمك اضافى بر " زخم خونين " ما، مى پاشد

و آزادیخواه بزرگ باقی قایل زاده را، که « ه چشم ، روشن دل تیر» منحیث حسن ختام این یاداشت غزلی از شاعر 
  : با خواننده عزیز شریک مینمایم با موضوع بحث ما ، نیز مصداق دارد ، 

 
 پیمانه را به دست هوسباز داده اند
 دیوانه را وظیفه ممتاز داده انـــــد

 
 با حرمت
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