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از آنجائیکه در شانزده سال اخیر بیشتر از هر وقت دیگر سرنوشت کشور افغانستان با سیاست دولت ایاالت متحدۀ 

مریکا رقم خورده خواه، ناخواه هر تحول مهم در آن کشور  بی تاثیر در وضعیت کشور ما ا

ترامپ  به  حیث رئیس جمهور جدید امریکا امید تازه  دونالدنخواهد بود و به این نسبت پیروزی 

ای را در جهت  تغییرات مثبت بوجود آورده و لذا  پیروزی وی را  خبر خوش به نفع کشور 

 و جهان استقبال می نمایم.  خود، منطقه

که به اخبار و گزارش های انتخابات ریاست جمهوری امریکا از طریق رادیو بی 8/11/2016در شب چهار شنبه 

بی سی گوش فرا داده بودم کمی دیر تر از شب های معمول با انبوهی از اندیشه ها و خیاالت آزار دهنده به خواب 

رامپ پیروز ت دونالدنعیم برخیز که » ه خانمم به گوشم رسید که به تکرار میگفت رفتم، یکبار صدای بلند و هیجان زد

در لحظه نخست فکر کردم وی شوخی میکند، اما نه از جا برخواسته  دیدم که به صورت جدی به « شده است

صبح  6ه از گزارشات شن دوم تلویزیون فرانسه چشم و گوش دوخته است، به ساعت نگاه کردم پیدا بود که چند دقیق

به وقت اروپا گذشته، من هم چشمانم را به تلویزیون میخکوب کردم، در نگای نخست دیدم که بروی نقشه امریکا، 

ایالت ها و شهرها  برای نشان دادن موقعیت هریک از  دو رقیب انتخاباتی ریاست جمهوری به رنگ سرخ و آبی 

بی مربوط به خانم کلین تون و در پای نقشه ارقام برد مشخص شده که  رنگ سرخ مربوط به آقای ترامپ و رنگ آ

 و باخت هر کدام ذکر شده بود.

 

* از بحث و بیا ن و گزارشات چند دقیقه نگذشته و هنوز ساعت به شش و نیم صبح نرسیده بود که از پیروزی قطعی 

ترامپ  الددونو بعد از آن آقای  ترامپ سخن گفته شد و به تعقیب آن خانم کلین تون پیروزی ترامپ را تبریک گفته

همراه  با اعضای خانواده و مسئولین تیم انتخاباتی اش در ارتباط به پیروزی خود سخنانی را در نهایت خوش بینی و 

 وعده های  زیادی  در جهت بهبودی زندگی مردم امریکا و تحوالت مثبتی در زمینه سیاست خارجی 

 در جهان ارائه کرد.  

ترامپ در برابر خانم کلین تون در واقعیت امر پیروزی  آن همه  مردم امریکا  دونالدمن  پیروزی  به برداشت -  

بوده که از سال های زیادی به اینطرف در برابر سیاست های کجدار و مریز و یکنواخت هر دو حزب، چه دیموکرات 

 و چه جمهوری خواه خسته و بیزار  شده بودند.

 

http://www.arianafghanistan.com/
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:spineghar@gmail.com
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Barez_N/naym_b_yak_sobhe_khub_yak_sadaye_khosh_aayand.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Barez_N/naym_b_yak_sobhe_khub_yak_sadaye_khosh_aayand.pdf


  
 

 

 2از 2

از جنگ دوم جهانی زمان زیادی در عرصه های اقتصادی، نظامی، علمی و غیره سر تاج جهان *کشور امریکا که حد اقل 

 شناخته شده بود، متأسفانه از مدت دستکم بیست سال به اینطرف در بسی زمینه ها سیر قهقرایی را دنبال نموده است. 

شور های چون چین، روسیه و هند که به *باالخص در دوره کار جورج بوش نه تنها وضع اقتصادی امریکا در مقایسه با ک

سمت و سوی شکوفائی روانند، امریکا بالعکس حالت رکود را بخود گرفته و با اخذ  قرضه های از دولت چین و عربستان 

سعودی که از این بابت رئیس جمهور بارک او باما در برابر دخیل بودن جنایات آشکار و پنهان دولت عربستان سعودی در 

 وریستی نیویورک و جنایات آن در کشور یمن حتی جرئت ابراز انتقاد لفظی را هم به خود ندیده است.عملیات تر
 

ترامپ قرار دارد کم نبوده و  دونالد*میدانیم مشکالتی که باز مانده از روسای جمهور سابق جورج بوش و او باما پیش روی 

ا بیشتر از هر چیز اقتصادی و بیکاری می باشد ولی امریکا حل آن هم سهل و ساده به نظر نمیرسد، اگر مشکل مردم امریک

دارای چنان ظرفیت و توانایی های است که  اگر باطرح های خوب و علمی و اراده قوی به آن پرداخته شود در یکی دو دوره 

 نتیجه بخش و تا حدودی مردم آن کشور را راضی خواهد نمود.

 

و جنگها در آسیای میانه که از لحاظ موجودیت انرژی بسیار پر اهمیت در اما مشکالت جهان بخصوص مسأله تروریزم * 

اقتصاد منطقه و جهان می باشد، و از این لحاظ  مسلماً در سیاست خارجی امریکا مورد توجه رئیس جمهور ترامپ واقع خواهد 

 شد و رسیدگی به آن در اولویت قرار خواهد گرفت.
 

سو دوام طوالنی جنگ و فعالیت های تروریستی در افغانستان ناشی از ترکیب دولت و افراد  * مسأله دیگر اینکه اگر از یک

بی کفایت و جنگساالران بوده از جانب دیگر عامل عمده  ادامه عملیات تروریستی و بحران و بن بست موجود در دولت ناشی 

نستان نیز بوده چنانکه با وجود آشکار بودن دولت از سیاست های سر در گم و غلط  حکومت امریکا به مثابه حامی دولت افغا

دست اندر کار پاکستان با فعالیت تروریستی که از سال ها قبل علیه افغانستان به راه انداخته شده است ولی بر اساس سیاست ها 

فغان منجر به مرگ و تصمیمات غلط حکومت امریکا که عالوه از قتل ده ها هزار افغان و بیجا شدن و آواره شدن صدها هزار ا

سرباز امریکایی و مصارف بیش از یک ترلیون دالر به امریکا ضربه وارد گردیده است با آنهم ناشی از سیاست های  2400

نادرست دولت ایاالت متحده امریکا تا هنوز عاقبت این فعالیت های تروریستی و سرنوشت مردم مظلوم  و آیندۀ افغانستان معلوم 

 نیست.
 

گ و بحران افغانستان بر همه جهانیان آشکار و روشن گردیده که بیشتر از هر عامل داخلی و خارجی ناشی از بهر حال جن

دشمنی دولت پاکستان  با مردم و کشور افغانستان بوده ولی متأسفانه دولت اوباما در طی دو دوره ریاست جمهوری اش برای 

لید حل آن در دست نظامی های پاکستانی بوده چندان موضعگیری حل فعالیت های تروریستی در افغانستان که میدانسته ک

واقعبینانه و قاطعانه از خود نشان نداده و معلوم نیست که چرا تاکنون به سیاست باج پردازی اش به دولت پاکستان ادامه داده 

 است؟
 

امریکا به فال نیک گرفته و آرزومندیم ترامپ را به حیث چهل و پنجمین رئیس جمهور ایاالت متحدۀ  دونالدخالصه پیروزی آقای 

یک چرخش مثبت در همه نهاد های قدرت در آن کشور بوجود آید تا در امر تغییر و تحوالت مثبت به نفع مردم امریکا و خیر 

 و صلح منطقه و جهان و منجمله کشور افغانستان بوجود آید. 

 

 پایان
 


