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 08/12/2019         احسان هللا مایار

 برداشتم در قبال سفر ترمپ به افغانستان

که در هیچ گونه   را در رأس رهبران جهانی قرار داده انسانی است  دونالد ترمپ با قدرتیکه مردم امریکا وی

سفید َسر و صدایش گویند که وی چند ساعت محدود می خوابد و صبح از همه وقتر در قصر  چوکاتی نمی گنجد.  

بلند شده و چرخ عظیم سیاست امریکا را  با پخش نمودن چند تویترش به حرکت می اندازد. بازار های سهام  

 د که در یک لحظه ملیارد ها دالر را به حالت نوسان در می آورد. انشگفد که وی باز چی گلی مینجهان انتظار دار

به گونه ای از ساختار سنتی اش درهم کوبیده که همکاران َدور  را ادارۀ عظیم دیو آسای امریکا وی چهارچوب 

د دوباره جهان را از راه ُگمی نو بََرش سرسام هر سو در پی جمع نمودن شکست و ریخت وی بوده و سعی میکن

 نجات دهند.

وی عشق به خود دارد و حاضر نیست به احدی اجازه دهد تا در جهان خودش وی را ناراحت گرداند. وی کسی 

را می بالد و لحظه ای بعد از وی چنان نفرت دارد که نمی خواهد رویش را ببیند. رهبران جهانی می دانند چگونه 

و با به کار بردن  دستورالعملی ترکیب نمودند تا از وی به حد مبالغه توصیف کننداز َشر عتابش رهائی جویند و  

 این نسخه موفق اند. 

لیک ما بگفتۀ داریم  کاری نما را آنچه وی با جهان کند  

"وطنک" خود را داریم که چگونه  مرحوم کهزاد غم 

قبل ازآنکه از این جهان به جهان موعود دیگر سفر 

هللا نفس بکشیم و بگوئیم الحمد زدهکنیم به دیوار تکیه 

 در وطن ما آرامی حکمفرماست.

سفر غیر مترقبۀ وی به پایگاه نظامی بگرام، افغانستان  

شرف غنی را در کنار  و ا   متوجه خود گردانیدجهان را  

 خود قرار داد.  

اشرف غنی با فراستی که دارد در بیانیۀ خود در حضور عساکر امریکائی از قوماندان اعلی آنها توصیف کرد  

انهدام " گفت: با این مفهوم چنین و از دستورالعمل مربوط استفاده کرده و از قریحۀ خود چیز نو و تازه آورده و 

بغدادی، رهبر داعش مهمتر از ُکشتن بن الدن بوده و معنی انهزام لشکر تروریست آنرا دارد". شنیدن این جمله  ال

برای ترمپ بزرگترین سوغات و ارمغانی بود که با خود به امریکا آورده می توانست و با این اظهار عاقالنه  

  اشرف غنی وی را در موقف قوی قرار داد. 
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به  ، صفاء نمودن موانع علیۀ اشرف غنی، در عمل پیاده کردن تفکر ترمپ راارۀ امریکا ازاین لحظه به بعد اد

دوران انداخت و در قدم اول قوماندان سربازان امریکائی، میلر با 

اسدهللا خالد، سرپرست وزارت دفاع افغانستان از رشید همراهیی 

دوستم دیدن نمودند. دوستم که نمی دانم کدام رتبۀ اردوی افغانستان 

را با قطار نشان های هر رنگ در بر دارد از مهمان های امریکائی 

 نمود.  ی گرمو افغانی پذیرائی

   در رسانه ها چنین گزارش داده می شود که:

فرمانده نیروهای حمایت قاطع در افغانستان، در سفر امروزش به جوزجان به عبدالرشید دوستم، معاون اسکات میلر،  "

 نخست ریاست جمهوری، دو مدال داد.

ها مربوط »قهرمانان نیروهای امنیتی افغان« ینج، سخنگوی حزب جنبش ملی، یکی از این مدال  راحمد تهی طبق معلومات بش

 شود.  نظامی »ناتو« میو مدال دومی مربوط سازمان 

 ینج گفته است که اسکات میلر این دو مدال را به »پاس خدمات« عبدالرشید دوستم به وی اعطا کرده است.  ته

فرمانده نیروهای حمایت قاطع امروز دوشنبه همراه با اسدهللا خالد، سرپرست وزارت دفاع ملی، به شهر شبرغان، مرکز 

 " مالقات کردند.والیت جوزجان، رفتند و با دوستم  

با میلر شانه به شانه با دوستم دیدند ازدید بنده تفهیم نمودن  ست دفاع افغانستان،زیر سرپر، وخالداسدهللا ازاینکه 

بوده نه چیز دیگری. ما می دانیم که در این اواخر دوستم  به یک دستی قوای ناتو و اردوی افغان  را  مهماندار شان  

از مظاهرات بزرگ و به کوه باال شدن ها صحبت میکرد، حتی در محافل یاد "یک بار به دنیا آمدیم و یک بار 

به غلیان می آورد. این خیز و جست مخالفین اشرف غنی تا  را  خاصش    ۀمیرویم" می نمود و خون همرزمان حلق

غنی بازار داشت و اغماض می گردید، لیک بعد از مالقات هر دو رؤسای جمهور کشور و مالقات ترمپ و 

مباهات شنیدن عشق به با اضافات چاشنیی " و در موضوع مغلق افغانستان توسط غنی "َسر خالص شدن ترمپ

 مورد پذیرفتنش نبوده و بایست مکتوم می گردید.نی غو علیۀ تحمل شنیدن اخبار غیر بیشتر ازاین خودی وی 

تا اینکه در  دهد غییرترا در تقویۀ نظام موجود عمل خودعد گردانید که سیر تعلیق دو مدال وی را متقار با میل

 با خطر مواجه گرداند. بازی کند و وجود خود را آن دستتضعیف 

جنرال دوستم   یا به شانه  لرینصب نشان توسط جنرال م" : ی خوانیم کهم 5/12/2019صبح  8وزنامۀ در ر

  اد یاست که به احتمال ز نیرفتار ا نیا یاسیس یروشن داشت. معنا یاسیس یبود، اما معنا بیعج اریرفتار بس

اند   جمع شده تازشیاز نامزدان پ یک ی /ییاجرا سییعبدهللا ر یکه در کنار آقا یمداراناستیمتحده از س االتیا

 ." را امتحان نکنند  ینامتعارف اعمال فشار بر اشرف غن یها که روش خواهدیم

 ذیل را در فیسبوکش نشر کرد. د و خبربدهللا یکی از رخت های واوائی تر خود را در بر کرچیزی بعد تر ع

 ع عبدهللا فیسبوک

رئیس اجراییه افغانستان امروز با معاون معین وزارت امور خارجه ایاالت متحده امریکا در امور افغانستان  " 

 .دیدار کرد

افغانستان ی ایاالت متحده امریکا در امور امروز با بانو نانسی ایزو جکسون، معاون معین وزارت امور خارجه 

 د در دفتر آسیای جنوبی و مرکزی، دیدار کر
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داکتر عبداللله عبدهللا درباره این دیدار در صفحه فیسبوکش نوشت: در آغاز تشریف آوری خانم نانسی را خیر 

  مقدم گفته و از تالش های ایاالت متحده برای دستیابی به صلح در افغانستان تشکر کردیم.
که برای درک بهتر اوضاع خانم نانسی تأکید کرد، 

های کشورش به افغانستان آمده است. وی از تالش

برای دست یافتن به صلح در افغانستان یاد آوری  

نمود و تأکید کرد که ایاالت متحده از شفافیت در  

 کند.حمایت میروند انتخابات افغانستان 

در اخیر خانم نانسی و خانم کرن دیکر، شارژ  

واهان توجه جدی ریاست دافیر سفارت امریکا خ

 لوگر شدند. استفاده جنسی از اطفال در والیت اجراییه به رسیدگی به اتهام های سوء

افغانستان به این قضیه جداً رسیدگی می کند. یادآوری می کنیم، که  تحکوم داکتر عبدهللا عبدهللا ، وعده سپرد

 " گوی تیلیفونی انجام داده بود.دیروز هم مایک پمپئو با وزیر امور خارجه امریکا گفت و 

ست بود با سفر  ، روی درف غنیشالفین نظام موجود، ااز دید بنده کج رویهای که تا چند روز قبل توسط مخ

کار  " اشرف غنی  عاشق خود" معطر خاطرخواه  هم  رماستعمال  و مذاکراتش با غنی با  مپ به بگرام  تر  ۀبترقغیرم

های باشیم که به نفع مردم و وطن   مردم و افغانستان بوده که امید است به زودی شاهد رویدادفع ی به ننیکوی

 اتمام یابد. ما رنجور

 به امید آن روشنی 

خودرا روی جاده ها  اخواهان عداد کثیری از هوین حکمتیار سر و صدای خود را بلند نموده و تدبنوت: دیروز گل

حکمتیار با وجود فراستی    شاید   می خواهد خودرا مطرح گرداند.ندیده و  شانید، زیرا وی خود را مهمان این سفره  ک

از   راخودۀ تفویض شد نعم امروزیاحتمال دارد و نفعش تمام نشده  بهوی جنجال باال کردن  ند کهندا که دارد

 ختم دست بدهد.

 

  

 

 

 

 

  

  

 


