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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال ندهسیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 
 2۶/۰۷/2۰1۹           : وطندوستنویسنده

 "افغانستان دارم یبرا یمن نقشه ها"
 تَرمپ یآقا اظهارات

 

در واشنگتن با عمران خان صدراعظم  داریسرطان( ضمن د ۳1دوشنبه ) روز، کایجمهور امر سیتَرمپ رئ یآقا
و  ننایداشت، که باعث اضطراب ارگ نش ات  یکشورش در افغانستان اظهار نظر یژیپاکستان در خصوص سترات

توسط  اکیرا با امر یتیو امن یژیتتراس یها مانیپ یکه امضا یکرز یتان شد. حتو اهل سخن در افغانس استمدارانیس
 مانیپ نیا یبا اشرف غن کجای دنشیبه قدرت رس یروز ها نیخود آماده ساخت و اتمر که در اول یشیفرما ۀجرگ هیلو

له ها  .از ترمپ دارند ییها را امضاء کرد، از اظهارات ترمپ به خشم آمده اند و گ 
را کتمان کردند و در  یها عتیسالها واق نیسخنان ترمپ حاال شکوه دارند، در تمام ا یۀکه عل یو تمام آنها انیآقا نیا

 تیها و ن استیهنوز هم در س یاگر کس .دیگویم ایآن سخن نگفتند، که حاال ترمپ به زبان خودش به تمام دن ۀبار
 گیر ریکه سرش را ز ست،یپس حالتش کمتراز آن مرغ  ن ،اشدداشته ب د  یترد ایضد مردم افغانستان شک  کایامر
  .کندیم

 صیتشخ یروان ضیمر یاحمق، حت ،یآدم َدم دمَ  کیکنند،  یم هیو تجز لیرا اکثر کسان  که سخنانش را تحل تَرمپ
و  ی. تَرمپ به مفهوم واقعیاز احساس و وجدان اجتماع یتاجر عار کیتاجراست.  کیاز نظر من تَرمپ  .کنندیم

نعش  یآوردن مفاد خود، حاضر است، باال دستب یانسان خود خواه و خودپرست است. تَرمپ برا کیآن  ییعلم
تاجر  کیاو به زبان  ست،یرا بلد ن یپلوماسیزبان د داند،ینم استیاو س انسان ها قدم بگذارد، تا به اهداف خود برسد.

با مصرف   شتریب د  یو مصرف، عا دیعا – نگردیم هیزاو کیجهان را فقط از  یاسیو تمام معادالت س زندیحرف م
مقام را در جهان  نیبلندتر چگاهیه د،یرسیهمه ثروت و شهرت نم نیبه ا چگاهیبود، ه یتَرمپ احمق م راگ کمتر.

 .ستینظرم تنها باشم، با آنهم نظر من چندان مهم ن نیمن با ا دی. بهر صورت، شاشدیتصاحب نم استیس
  .رمیگیم لیبه تحل انیدر پا الوگیسخنان ترمپ را به شکل د ستم،ین سیخودم مقاله نو چون

 

ً قیکار افغانستان دق م،یدرست بجنگ میخواستیم : " اگردیگویتَرمپ م •  .دشیدر ده روز تمام م ا
 ".شدیروزگار محو م ۀافغانستان از صفح

 

ر که د ،یبم اتوم باشد، اگر بخواهد در ظرف ده روز چ یدارا کهیهر کشور د،یمائفریتَرمپ، شما درست م یآقا یبل
 شیچنانچه مادر بم ها را در افغانستان آزما -محو کند ایدن ۀرا از نقش گریکشور د کی تواند،یساعت م کیظرف 
 و بعد فراموش شد.  ودبه آسمان نخورد. فقط چند روز سرخط خبر ها ب نیزم د،ینمود

:"من نقشه دیدهیخود تان جواب م یبعد ۀچرا؟ را در جمل نیا د؟یکن یکار را نم نیاست، که چرا ا نیاما سوال در
 .آن سخن خواهم گفت ینوشته باال نیا ریدر اخ هک افغانستان دارم". یبرا یها
 

ن . ممیشد یجنگ م روزیهفته پ کیدر  م،یدرست بجنگ میخواست یم اگر": دیگویتَرمپ م •
 ".نفر را بکشم ونیلیده م خواهمینم
  د؟یجنگ یدرست نم ی: مقابل کشودیجا سوال خلق م نیدر
فقط  کهبل د،یکه آن چند هزار طالب را بکش د،یستیطالبان است، شما مجبور ن یۀتَرمپ، اگر مقصد تان جنگ عل یآقا

ا . طالبان ردیضرورت ندار گریاش د یکه به همکار د،یو به عمران خان بگوئ دیآنها دست بردار زیو تجه لیاز تمو
 .از کشورش اخراج کند

 نویلیکشتار آن ده م سوزد،ین به حال شان مست، که دل تا یافغانها و مردم ملک ونیلیاگر مقصد تان از آن ده م و
 کیتان تا حال باالتر از  یکشور تا امروز دوام دارد. از زمان  لشکر کش نیا یتان باال یخو از زمان لشکرکش

هزار فرزندان ما  45ماه گذشته  6. تنها در دیساخته ا یزخمو  وبیبرابر آنرا مع نیو چند دیافغان را کشته ا ونیلیم
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 یۀئاصهمچنان اح -.ردیگ ینم هیئاصاح یو تلفات طالبان را کس یتلفات مردم ملک -دیکشت سیعسکر و پولرا بنام 
 .کنندیترک م شهیهم یرا که افغانستان را برا یآنهائ

 

 ".میجنگ ی. ما نممیکنیعمل م سی: "ما در افغانستان مانند پولدیگویتَرمپ م •
 

ا بنام افغان ر کی یعنی. دی" ساختی. شما جنگ افغانستان را "افغانکنمیم دیتَرمپ، من سخنان تانرا تائ یآقا یبل
 د،یدهیرا بر ضد طالب/ داعش. شما به هردو طرف پول و سالح م گریو افغان د دیکنیم زیو تجه لیطالب/داعش تمو

 را بکشند. گریتا همد
 یفاز نهائ برود، تا شیمنظم و طبق پالن پ یافغان کش نیتا ا کند،یمراقبت م سیترامپ، دولت شما مانند پول یآقا یبل

  .دیتانرا آغاز نمائ "یبعد ی"نقشه ها
 

 .است مسخره نیسال است که در افغانستان حضور دارد، ا 1۹ کایامر: "دیگویتَرمپ م •
 

 کایدولت امر د،ی. آن زمان گفتدیداشته ا ۀتان اظهارات مشاب یجمهور استیتَرمپ، شما در سال اول ر یآقا یبل
  .میکشور استفاده کن نیکه از معادن ا دهیها دالر در افغانستان مصرف کرده است، حاال زمان آن رس اردیمل
 د،یسف قصربا حضور مشاورانش در  یدر جلسه ا یمپ در ماه جوال( گفته اند، که تراترزی)به رو یئکایمرامقامات "

به دولت  شیکمک ها یافغانستان در ازا یمعدن یدر ثروت ها یخواستار سهم دیبا کایمرااستدالل کرده بود، که 
 افغانستان شود.

از معادن بزرگ افغانستان با ضعف روبرو است.  ی: فرصت بهره بردارکایموسسه صلح امر یها یقرار بررس
ا ضعف ب اناز معادن بزرگ افغانست یبهره بردار ی: فرصت هادیگو یم کایمرابرد" اقتصاددان موسسه صلح  امیلی"و

 رود." یکوچک تر هم به تاراج م یروبرو است و منابع معدن
 یۀفغان علبه جنگ "ا دیافغانستان را به تاراج ببرند، با یعی)افغانها( منابع طب گرانید نکهیتَرمپ، قبل از یآقا یبل

 .دیصلح به راه انداخته ا ۀکه تحت عنوان پروس یکار - دیخاتمه ده افغان"

  .دیروزگار محو" نکرد ۀاز صفح"به خاطر آن افغانستان را تا حال  ، کهتان یبعد ینقشه هااست  نیا

اما در وطن ما  دارم،ی( اظهار مسی)وطندوست  مستعار نو نجانبیتَرمپ، مشابه سخنان تانرا از سالهاست، که ا یآقا
  .خواند ینماز نم بیغر یبه آذان مال یکس
 

 .ادیز یسخنان ترمپ و پوزخند عمران خان از خوش یویدیو نکیل
  ند؟یگویها چه مترامپ در مورد افغانستان؛ افغان اظهارات
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