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 3تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
  

 ۶۱1۲نومبر1۱         غ.حضرت
 

 ترامپ و ترمپ و تَرپ و تروپ و تَراپ
 

 ریمترقبه و غ ریحوادث غترسناِک بناِم ) یما در دره ها ۀکه فقط مردم کشور و منطق دیرسیبه نظر م شیپ یتا چند
درست که  رِ یمس بیبوده و ما را از تعق یورگشراب ان ای یشراب ورگآغشته به ان که ی( سقوط نموده.حوادثمنتظره

 یائروز از فرط روشن کیمترقبه  ریطور غه ب .هداشتهگن ربدواست،  یو خوشبخت شیو رفاه و آسا ریهمانا سرمنزل خ
ده درست عاجز بو ریمس ِص ی( از تشخما را با مشکل مواجه ساخته دیو د دهیبر چشمان ما تاب ما  یمستق کهیزینوِر ت)
 کارانهبیفر روز کی شته،گخورده و خون آلود  یگو سن یلگ یها والیما به د، سر و پوز یکیاز فرط تار کروزی م،یا

قرار داده  رِ یدر مس کروزی متعفن در شأن و منزلت ما نبوده، خاک آلود و ریکه آن مس میسوق داده شده ا رِ یدر مس
منتظره،  ریطور غه بُخالصه،  ر ما کامال  نا آشنا جلوه نموده.و درختان آن به نظ ابانیکه دشت و کوه و ب میشده ا
 :ما را عوض نموده.مثال ریشود مس فتهگبهتر  ایما عوض شده  ریمس

لکه ب ست،یمورد بحث ن یشّر دانستن نهضت امان ای ری) البته خ میا دهیغلط یمنتظره در دامِن نهضت امان ریغ بطور
 اهیمنتظره در س ری(. بطور غمنظور است تیمنتظره واقع شدِن آن ظرف ریآن زمان و مکان و غ فیتظر مقصود،

ها چهل سال به خواب  بخاطر عدم احساس درد ظرهمنت ری.  بطور غمیسقوط داده شد ای میسقوط نمود یسقو ۀچال
و  قیو انقالب و فرزند صد زمیالیو استعمار و امپر تیجمهور یمنتظره با نام نا آشنا ریبطور غ .میرفته بود نیریش

منتظره با  ری. بطور غمیروبرو شد دینو و جد یو ده ها اسام یشورو ی( و مستشار نظامهمان کِف فالوده) گنځغور
وُخالصه  یو کالشنکوف یونگیو پل یو فرمان یو بروتوئ یو خلق یو مردم یرگو کار یدهقان رِ یبنام انقالب کب ۀدیپد

توسط پهلوان  پهلوان! کی( ُکشتن یواقع) یافسانو یمنتظره با داستان ها ری. بطور غمیشد مواجه یدوکاِن عطار
با امواج  کهیآرزو هائ م،یشد نیتزار و کرمل نِ یرید یها ! آرزومنتظره شاهد تحققِ  ری. بطور غمیروبرو شد رگید

شدن دو  ریگدفعه در نیاول یمنتظره برا ری. بطور غدیردگ یاصابت نموده و متالش نیبرل والیبا د رمگ یآبها یطوفان
 هاجان  ریکابل و سا فِ یاز جان نح هانگنا داد،ی، خون مرگیکدی یبخاطر حفظ کرامت مل شیپ کروزیتا برادر که تا 

  د،ینجگ یما نه م یۀکه اصال  در مخل میدیمنتظره موجوداِت را حاکم بر سرنوشت خود د ری. بطور غرفتگخون 
ره شاهد منتظ ریاستعمار. بطور غ اهِ گپرورش انگشد هیثور و ترب ۀشکست خورد یایبود از بقا بِ یترک کهیموجودات

 منتظره و ری.بطور غمیو هست میش در بغل خود بودیوفادار! خو اریو بس !کیستراتژ والیحضور چهل و چهار اند
کر! متف نیپوش و دووم کیش نیوومد) یجهان یو مفتخر به داشتِن چهره ها یمترقبه مفتخر به داشتن دموکراس ریغ

 .می( شدجهان
 یربغ زمیبرالیشده که کمِر راست ل یقو ی( به حدمنتظره ریحوادث غدره ها ) نیا ۀجاذب ۀخوشبختانه قو ای متأسفانه

ه ب شتریدر حال وقوع است ب نیمغرب زم یبا خطر خم شدن مواجه ساخته. آنچه که امروز در بستر دموکراس زیرا ن
 . تیواقع کیتا  باشدیم هیکابوس وحشتناک شب کی

 :اّما راجع به ترامپزم
ود خ انگبزر یخود حضور داشته باشد و صحبت ها ۀخانواد گدر جمع چند تا بزر رگدوازده ساله ا ای ازدهیپسر  کی

و لِب  مزیبرالیو ل یکراس گو دمون یو ترامپ و ترمپ و دموکراس سمانیو زمان و آسمان و ر نیکه در مورد زم
جمالت و لغات شاخدار و بالدار و  یبعض یانپسرک از درک مع نیا نکهیبا ا کنند،یو چه و چه صحبت م زمیرال

رح ساختن با مط تواندیمخود،  انگبزر ۀدو جمل یکی یۀبا درک و تجز یول باشدیعاجز م نیو پات نیو بات نیباردار و الت
در ُعمق و سطحِ بحث خود فروببرند و  شتریب شرایخو انگشده ( بزر جادیسؤال در ذهنش ا کیآن ) که به شکل 

 .شود بحثباعث بسِط 
 انگاز بزر کهیام( در مورد بحث هائ ذشتهگساله ) که البته در واقع از دوازده هم  ازدهی ۀپسر بچ کی ثیمن منح حال

خوانده  ای دهیشن رگیهر مرجعِ د ایمکتب  ایر کوچه و بازا ایکنار سماوار  ایکتاب  ایروزنامه  ای ویراد ایخود  رامونِ یپ
بته ال باشد،یها م یدموکراس نیسالم تر یدارا یغرب یاروپا یکشور ها مثال   ای) اضالع متحده (  کایام که کشور امر
 .است کایکشور امر یدموکراس یبحث بنده فقط رو

 .دارد زین رِ گیکه البته فرزندان صالحِ د باشدیم زمیبرالیهمانا  ل یبرومند دموکراسشده که فرزند  فتهگما  یبرا
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 .یرأ کینفر  کیشده که  فتهگما  یبرا
(  دنتیزیپر ای سیرئ ثیشخص ) منح کی نکهیا یعنیحکومت مردم بر مردم  یعنی یشده که دموکراس فتهگما  یبرا

 .مآبانه ندارد کتاتورید میتصم ونهگچیحق ه
 دهیعق یحال انتخاب مذهب و اجرا نیاز مذهب مطلقا  جدا و در ع استیس ،یستیشده که در جوامع لبرال فتهگما  یبرا

 .باشدیحق هر شهروند م یو مراسِم مذهب
  ...نژادها و اقوام و مذاهب و ریدر برابر سا ضیو تبع ریو تحق نیتوه ،یستیشده که در جوامع لبرال فتهگما  یبرا

 .رددگیجرم محسوب م
ناقض  هکیبشرط باشدیهر شهروند محفوظ م یبرا دهیو عق انیب یحق آزاد یستیشده که در جوامع لبرال فتهگما  یبرا

 .رددگن اتباع ریسا یو معنو یحقوق ماد

 :بنده سؤال
 قیتطب "یرأ کینفر  کیهم اصِل "  ینموده راست فیآنها تعر کهیا ینظر به اصالِت دموکراس کایدر کشور امر ایآ

( الکترال یرأ) ۀتل یول باشدیخود م بیاز رق شتریب یو یمردم یرأ رایز شدیمنتخب م نتونیخانم کل دیبا شده، رگا شده،
الحِ شمارش ناِم اص ریکه ز ستین فیضع زیاحتمال ن نیبدود.البته قوِت ا دیبطرف قصر سف تواندیو نم رفتگُدمش را 

شّدِت طرفداران  زانِ یبخاطر سنجش م ایمصلحت و  یاز رو دیانتخاب شود. انتخاب ترمپ شا نتونیخانم کل آراء،
 .شود رداندهگبر یباز گامکان دارد بر مجاب شده باشد، نتونیکل

 :سؤال
انتخابات  ۀجیکه مثال  نت صهینق نیا افتنِ گاز ش میذرگحکومت مردم بر مردم باشد ) ب یبه معن یهم دموکراس یراست رگا

رنوشت توانسته بر س یرأ صدیف کیفقط  یعنی نیا صد،یف کیتفاوت آراء  یعنی نیاباشد،  کیپنجاه و  –چهل و نُه 
 سیئر کیو عملکرد  تیشخص یگونگ( پس بحِث چ رسدیم ظربن یدموکراس یۀروح ریمغا نیحاکم شود که ا جهینت

 ستمیدر س رایز باشد،یم دیترس و اُم یۀما سیرئ نیو چرا افکار ا باشدیجمهور منتخب چرا روزها و هفته داغ م
 کی رگ. اکندیفقط آنرا نظارت م سیو رئ شودیاجراء م کیستماتیو هر امر بطور س نییچوکات قانون تع ،یدموکراس

خالف  یعنی نیا مل کند،خودش ع یها یشهروندان بشمول طرفداران و هم حزب ۀتوقع و خواست خالف سیرئ
 .یدموکراس

 :سؤال
 جدا است؟ استیهم مذهب از س یراست کایدر کشور امر ایآ

 یر اروپاد زمیبخندند که سکوالر فتهگ نیبر ا دی( شا نیو با وجدان ) مخصوصا  اروپا نش یروشنفکر و مردم اشخاص
 .رگید کایدر کشور امردارد  اهگیجا کی یغرب

 ۀچهر کی کایدر کشور امر یو اعتبار خاِص برخوردار است ول تیدر اروپا از اهم یستیو تفکر سکوالر مسلک
راسخ  ۀدیعق یمیابراه نیسه د نیاز یکیقلب به  میکه از صم کنندیمسئله را فقط آنها درک م نیدارد. ا یپنهان رِ گید

 نیبکدام سو در حرکت است و چه سرنوشت منتظر معتقد یدتیو عق یکه جهان فکر دانندیسه تا م نیفقط ا داشته باشند.
دان  استیو داکتر و روانشناس و اقتصاددان و س سوریپروف مسائل از درک سکوالر و دانشمند و نیا .باشدیبه آن م
بنام  کهیمسلمان و بردیم فیتشر سایها به کل کشنبهی نیالت یکایدر اروپا و امر کهیا یسوی.البته از درک عباشدیبلند م

 .باشدیبدور م زین کشدیو .....مردم م یدر لباس طالب و القاعده و داعش و سلف نید

 :سؤال
 رفت؟گمسلمان ها موضعِ تُند و نا بخردانه  هیاش عل یترامپ در طول مبارزات انتخابات چرا
 کار چه بود؟ نیا هدف
لح تلخ که اسالم مس قتِ یحق نیاز میذرگنمود .ب یرانگاظهارات احساس ن نیو جهان از کایمردم امر یاریبس ای یبعض
 .بوده نهایا ۀمحصول اراد یجوگو جن
 ترامپ؛ ۀدیبر عق یرد مبنتا احتمال وجود دا دو
 یمضد اسال ۀدر قالب و مؤلف یئکایامر لونیچهل م یس کهیخاص یدتیعق – یفکر ۀکردن پروژ ادهیدر پ نکهیا ای

فارس را ُمفت  جیثروتمند خل یکشور ها خواهدیخود م زیاظهارات قهر آم نیبا ا نکهیا ایو  دهدیعجله بخرچ مدارند، 
 .بدوشند انگیو را
. رگیحالِت دشدن،  ریحالت دارد و بعد از س کیاز ورود به رستوران  شیپ شنهگشخص  کیحال الف زدن  نیا با
 یریگ میقدرت و تصم ۀریدر دا کهیوقت یدارد ول یمسئله نظر افراط کیقدرت در مورد  ۀبدور از حلق یکس کی
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و  ذاشتهگبغل خود  بیخود را در ج یها یوئگ اوهیالف زدن ها و  خود، یرامونیشرائِط پ ۀبا مشاهد رد،یگقرار ب
 .داردیمطابق شرائط ممکنه قدم برم

عّال ف کایامر یدولِت آت ۀبافان یو منف انهیراگ یپمِپ منف ترامپ، یحتم ای یکه انتخاب احتمال میدواریحال اُم بهر
 یقدرت ها ریانداِم ساکه مانع عرض  تواندینم یبه تنهائ ی.داشتِن پول و ثروت و سالح و دانش و تکنولوژرددگن

 میدواریاُم نی.همچنتواندیو فکر شده م دهیحق دانستِن عق باعثِ و نه هم داشتن زور و قدرت  رددگ یو جهان یمنطقه ا
 .رددگمنتظره ن ریغ یها یدیمنتظره منجر به خلِق تراژ ریحالِت غ نیا
 

 پایان
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