
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

  
   کابل-  عبدهللا امينی 

 ٢٠١۶ نومبر ١۵
 

 يک قمار باز و نژاد پرست، رئيس جمھور امريکا

 
اينبار می خواھم چند کلمه در مورد انتخابات . دھم موضوعات مربوط به افغانستان  را گزارش می از داخل همن ھميش

مضامين دلچسپی در "  آزاد افغانستان–پورتال افغانستان آزاد "ھمکاران و نويسندگان . رياست جمھوری امريکا بنويسم

ين مورد ابه ھر حال عيبی ندارد که چند سطری در. مورد انتخابات امريکا نگاشته اند که جائی برای من باقی نمی ماند

که کشور ما در اشغال امپرياليسم امريکا است، ما نمی توانيم که در مورد شخصيت  زمانی. بنويسم و اظھار عقيده کنم

 .سياسی و فردی شخص رئيس جمھور امريکا بی تفاوت بمانيم

کرد  که ملت امريکا، يک قمار  ه کرد و کسی باور نمی به حيث رئيس جمھور امريکا ھمه را شوکدونالد ترمپانتخاب 

، من دونالد ترمپبعد از اعالن پيروزی . باز، نژاد پرست و متجاوز به زن را به حيث رئيس جمھور انتخاب نمايند

دست آوردم نشان داد که اين ه معلوماتی که ب. کرد بيشتر متجسس شدم که اين شخص کی است و در گذشته چی می

ترمپ . سياسی نداشتۀ شخص بيشتر در کار ھای ساختمانی و اعمار ھوتل ھا و سالون ھای قمار مصروف  بود و سابق

. ھر سه خانمش از مسابقات ملکۀ زيبائی به دامش افتادند. ھمچنان در نمايش فيشن و انتخاب ملکه زيبائی ھم نقش داشت

دست می ه يک سالون قمار در ايالت نيوجرسی امريکا دارد که ميليون ھا دالر ازين راه ب ترمپکه می گويند،  طوری

به ساختمان ھای بزرگی در شھر مختلف امريکا اعمار نموده و يک ميدان بازی گلف در سکاتلند دارد و ثروتش . آورد

 در حکومت کار نکرده و فاقد  يک روز ھمترمپدھد،  ش نشان میکه سوانح طوری. رسد  دالر میميلياردبيش از ده 

، اين اولين رئيس جمھور منتخب است که اوباماشود که از جورج واشنگتن تا  گفته می. تجربۀ اداری و سياسی است

 به آنھا تجاوز کرده و يا حد اقل ترمپچند زن ادعا کرده اند که . ھيچ گونه تجربۀ نظامی، سياسی، حقوقی و اداری ندارد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

مردم می گويند او خودش . با وجود سوابق بدش، سفيدان نژاد پرست او  را به پيروزی رسانيدند. ستآنھا را لمس کرده ا

 از کرزی و عبدهللا، غنیآقايان .  ھم يک متعصب و نژاد پرست است و از سياھان، التين ھا و مسلمانان نفرت دارد

  . و ممات شان مربوط به امريکاستدانند که حيات   تبريک گفتند، زيرا میترمپاولين کسانی بودند که به 

اکنون از  پيش داروی خوداری .  نسبت به افغانستان اشغال شده چه خواھد بودترمپمن منتظرم تا مشاھده کنم که روش 
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