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گردد که آیا او از سیاست خارجی عنعنوی امریکا فاصله چنین استنباط می امریکا ترمپ رئیس جمهور داز بیانات و تصامیم دونال

از  یسرمایه داربثات شایحاد می کند و یا وی به حیث پروردۀ فرهنگ ت« ترمپیزم»را به نام  خود گرفته مکتب خاص سیاسی

فهم و دانش سیاسی بی بهره بوده و به اصطالح ما مردم بدون خریطه فیر می کند. این تلون مزاج و اتخاذ تصامیم خالف 

و آنانی که معتقد به اصول بودند و مقام ک گویند نصوص سیاسی امریکا سبب شد که مجرب ترین و دانا ترین همکاران اورا تر

 ریاست جمهوری نزد شان قابل احترام بود یکی پی دیگر معزول ویا مستعفی شدند.

این تشتت افکار و بی مباالتی و عدم پابندی به قدامت رهبری امریکا در جهان سیاست، اقتصاد و نظامی و گسستن روابط با 

منازعات نژادی ، تفوق پرستی و تبعیض آفرینی را می توان  به و دامن زدن نمودن علنی علمی متحدین و انکار از واقعیت های

در مورد « مویلررابرت »فشار های داخلی و تداوم کاویدن عمیق در اثر احتماالا  به حالت بر آشفتۀ روانی او ارتباط داد که

شق ع ناکامی یاخود و خانواده اش در تشبثات خصوصی  یهاو یا تحقیقات در مورد سوء استفاد اخلۀ روسیه در برنده شدنشدم

قدم های  شاید همقوۀ تعقل او را برهم زده و توانایی سنجش و قضاوت  را در گفتار از او ربوده و  آتشین او به دیوار سازی

 نخستین را بسوی خلل دماغ و تکلیف عصبی و عقالنی بر میدارد.

 )از ایران وچین ناممی گوید ترمپ از روسیه، پاکستان و هندوستانرادیو آزادی از یک مصاحبۀ تلویزیونی او نقل قول نموده 

 مایل دور استیم 6000 )امریکا(خواست که در حل معضلۀ افغانستان سهم بیشتر بگیرند چه آن ها قریب ماجرا اند و ما نبرد(

 و این ممالک آن چه در افغانستان به وقوع می پیوندد بیشتر صدمه پذیر اند تا امریکا. ؟مچرا آن ها آن جا نیستند که ما باشی

 نه پرسید.« جورج بوش»و « ریگن« »برزنسکی»نمی دانم جرا این سؤال را از 

تعجب و تأسف است تبصرۀ ترمپ در مورد  یأس، اما چیزی که برای من به حیث یک امریکایی افغان االصل مایۀ بی نهایت

که بر افغانستان حمله کند چه  حق داشتجح خوانده و گفت شوروی ؤتجاوز نظامی شوروی زمان بر افغانستان است که آن را م

 .!!!ههههههتروریست ها از خاک افغانستان به قلمرو شوروی حمله می کردند

از  تیح ولی من چنین بیانی را ،درا یک فرد عادی امریکایی بیگانه با تأریخ و سیاست می کرد گله نبو ای اگر چنین تبصره

 .یک دپلومات و یا صاحب منصب امریکایی چه رسد به رئیس جمهور آن توقع نداشتم

 نظربیا و  با تمام شواهد چشم دیدت از وقایع و گزارشات کودتای هفت ثور و تجاوز برهنۀ شوروی بر وطن ما و شما هم وطن!

 و خود قضاوت کن. رئیس جمهور به اصطالح دموکراسی بزرگ دنیا را بنگر
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د و طویل المدت عملی گردی ۀشد حملۀ شوروی بر افغانستان یک جنایت بزرگ بشری قرن بیست بود که به اساس طرح سنجیده

 ملیون آواره و وطنم با تمام هست و بودش ویران گردید. 7دو ملیون هم وطنم جان باخت و 

از شوروی انتقام شکست ویتنام را خون افغان و ویرانی وطنش ه گونه تلفات ب ترمپ شما بدون هیچ آقای

 .سبب فروپاشی شوروی شدیدگرفتید و

هیچ نوع شواهدی در دست نیست که ادعای شما را آقای ترمپ ثابت کند که از خاک افغانستان تروریستی 
 به قلمرو شوروی حمله کند.

شما و دوست تان انگلیس بود که  شده، و عامل تشکل سازمان القاعده بود که بنیاد تروریزم را گذاشتآقای ترمپ حکومت شما 

 در تشکل جریان طالب با بی نظیر بوتو موافقه کردید.

 و نمی دانم به روی کدام منطق سیاسی به خود حق می دهید که تجاوز شوروی را بر افغانستان حق مشروع آن نظام بگویید

 مورد اهانت قرار داده تأریخ را تحریف کنید. را مردم افغان

 که توسط دنیا تقبیح شد و فیصله های متعدد سازمان ملل متحد علیه این تجاوز صورت گرفت. نظامی تجاوزی

هوس های  ءنامشروع متممۀ آن بودید و یا برای اطفاهای در آن وقت مصروف قمار خانه ساختن و فعالیت  ، آقای ترمپشما

قیمت خون دوملیون افغان آخرین سپاس و شکران به و امکان دیگر آن است که  شهوانی خود مصروف تجاوزات بر زنان بودید.

 اظهار می دارید. کردند برای شما کهخویش را به روسیه به خاطر نیکی تأریخی 

ید ور تجاوز نموده ملیونی را کشتآقای ترمپ! کدام تروریست از ویتنام بر امریکا حمله کرد که شما بر آن کش

 و ویتنام را برباد ساختید.

 نموده با توصیف از شجاعت و شهامت افغانانو بلی گویان رفقای  گلف باز شما بار ها به افغانستان سفر شما اعضای حزب

 یک مبارزۀ بر حق آزادی خواهی گفته اند. را جنگ مردم افغانستان

بلیون دالر از توان مالی تان پوره نیست، نگویید در جنگ شکست  45اید و پرداخت ساالنه اگر چنین درمانده و وامانده شده 

 خوردیم، بگویید جنگ را نبردیم و باقی عساکر تان را خارج نموده شاید پول صرفه شده مصارف اعمار دیوار را پوره کند.

این مصاحبه مورد تحقیر و تمسخر قرار داده که من فی خود را در عدونالد ترمپ هندوستان و جنراالن و حتی وزیر دفاع مست

 از ترجمۀ کامل آن صرف نظر کردم.
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