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" افغانستان دارم یبرا یمن نقشه ها " 

 تَرمپ یآقا اظهارات
 

سرطان( ضمن دیدار در واشنگتن با عمران خان صدراعظم پاکستان در  ۳۱تَرمپ رئیس جمهور امریکا دیروز، دوشنبه )قای آ
خصوص ستراتژی کشورش در افغانستان اظهار نظریاِت داشت، که باعث اضطراب ارگ نشینان  و سیاستمداران و اهل سخن 

ژی و امنیتی را با امریکا توسط لویه جرگۀ فرمایشی خود آماده در افغانستان شد. حتی کرزی که امضای پیمان های سترادی
ساخت و اتمر که در اولین روز های به قدرت رسیدنش یکجا با اشرف غنی این پیمان ها را امضاء کرد، از اظهارات ترمپ به 

 خشم آمده اند و ِگله هایی از ترمپ دارند.
شکوه دارند، در تمام این سالها واقیعت های را کتمان کردند و در بارۀ آن این آقایان و تمام آنهای که علیۀ سخنان ترمپ حاال 

سخن نگفتند، که حاال ترمپ به زبان خودش به تمام دنیا میگوید.  اگر کسی هنوز هم در سیاست ها و نیت امریکا ضد مردم 
 ریگ میکند.  افغانستان شک یا تردیِد داشته باشد، پس حالتش کمتراز آن مرغِ نیست، که سرش را زیر

تَرمپ را اکثر کساِن که سخنانش را تحلیل و تجزیه می کنند، یک آدم َدم دَمی، احمق، حتی مریض روانی  تشخیص میکنند. از 
نظر من تَرمپ یک تاجراست. یک تاجر عاری از احساس و وجدان اجتماعی. تَرمپ به مفهوم واقعی و علمیی آن یک انسان 

مپ برای بدست آوردن مفاد خود، حاضر است، باالی نعش انسان ها قدم بگذارد، تا به اهداف خود خواه و خودپرست است. ترَ 
خود برسد.  او سیاست نمیداند، زبان دیپلوماسی را بلد نیست، او به زبان یک تاجر حرف میزند و تمام معادالت سیاسی جهان 

 عاید و مصرف. –را فقط از یک زاویه مینگرد 
د، هیچگاه به این همه ثروت و شهرت نمیرسید، هیچگاه بلندترین مقام را در جهان سیاست تصاحب اگر تَرمپ احمق می بو

 نمیشد. بهر صورت، شاید من با این نظرم تنها باشم، با آنهم نظر من چندان مهم نیست.
 چون خودم مقاله نویس نیستم، سخنان ترمپ را به شکل دیالوگ در پایان به تحلیل میگیرم. 

 

تَرمپ میگوید: " اگرمیخواستیم درست بجنگیم، کار افغانستان دقیقاّ در ده روز تمام میشد.                 •
 افغانستان از صفحۀ روزگار محو میشد."

ه در بلی آقای تَرمپ، شما درست میفرمائید، کشوریکه دارای بم اتوم باشد، اگر بخواهد در ظرف ده روز چی، ک
چنانچه مادر بم ها را در افغانستان آزمایش نمودید،  -ظرف یک ساعت میتواند، یک کشور را از نقشۀ دنیا محو کند

 زمین به آسمان نخورد. فقط چند روز سرخط خبر ها بود و بعد فراموش شد.
 اما سوال درین است، که چرا این کار را نمی کنید؟       

 "من نقشه های برای افغانستان دارم".  ی خود تان میدهید:جواب این چرا؟ را در جملۀ بعد
 

" اگر می خواستیم درست بجنگیم، در یک هفته پیروز جنگ می شدیم. من نمیخواهم  ده  تَرمپ میگوید: •
 میلیون نفر را بکشم."

 درین جا دو سوال خلق میشود: اول، چرا درست نمی جنگید؟ دوم، مقابل کی درست نمی جنگید؟ 
مپ، اگر مقصد تان جنگ علیۀ طالبان است، شما مجبور نیستید، که آن چند هزار طالب را بکشید، بلکه  فقط آقای ترَ 

از تمویل و تجهیز آنها دست بردارید و به عمران خان بگوئید، که به همکاری اش دیگر ضرورت ندارید. طالبان را 
 از کشورش اخراج کند.

ا و مردم ملکی ست، که دل تان به حال شان میسوزد، کشتار آن ده میلیون  و اگر مقصد تان از آن ده میلیون افغانه
خو از زمان لشکرکشی تان باالی این کشور تا امروز دوام دارد. از زماِن لشکر کشی تان تا حال باالتر از یک 

هزار فرزندان ما  45ماه گذشته  6میلیون افغان را کشته اید و چندین برابر آنرا معیوب و زخمی ساخته اید. تنها در 

همچنان احسایۀ آنهائی  -تلفات مردم ملکی و تلفات طالبان را کسی احسایه نمی گیرد. -را بنام عسکر و پولیس کشتید
 را که افغانستان را برای همیشه ترک میکنند.
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 german.de-maqalat@afghan  ئړله موږ سره اړیکه ټینگه ک بولي.  په دغه پتهمکارۍ ته راه سوښت تانپه درافغان جرمن آنالین 
 ئخپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ هیله من یو، ې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده لیکنې د لیکنیزد: یادونه

 

 سال است که در افغانستان حضور دارد، این مسخره  است. 19 میگوید: " امریکامپ ترَ  •
دولت امریکا آن زمان گفتید،  ید.ه اداشت مهوری تان اظهارات مشابۀریاست ج لمپ، شما در سال اوبلی آقای ترَ 

  ، حاال زمان آن رسیده که از معادن این کشور استفاده کنیم.ه استکرد ملیارد ها دالر در افغانستان مصرف
با حضور مشاورانش در کاخ  که ترامپ در ماه جوالی در جلسه ای ،گفته اند)به رویترز( مقامات آمریکایی نیز "

ک هایش به سهمی در ثروت های معدنی افغانستان در ازای کم که آمریکا باید خواستار ،سفید، استدالل کرده بود

  .دولت افغانستان شود

. موسسه صلح امریکا: فرصت بهره برداری از معادن بزرگ افغانستان با ضعف روبرو استقرار بررسی های 

معادن بزرگ افغانستان با ضعف  می گوید: فرصت های بهره برداری از ویلیام برد" اقتصاددان موسسه صلح آمریکا"

   ".می رود روبرو است و منابع معدنی کوچک تر هم به تاراج

 
علیۀ افغان" جنگ "افغان مپ، قبل ازینکه دیگران منابع طبیعی افغانستان را به تاراج ببرند، باید به بلی آقای ترَ 
                                               اید. هبه راه انداختلح روسۀ صت عنوان پکاری که تح -خاتمه دهید 

                                                                         . نکردید" از صفحۀ روزگار محو"  این است نقشه های بعدی تان، که  به خاطر آن افغانستان را تا حال

اظهار میدارم، اما در وطن ما )وطندوسِت مستعار نویس(  که اینجانب ،سخنان تانرا از سالهاست مپ، مشابهآقای تر  

  ز نمی خواند.مالی غریب نما کسی به آذان

مپ، مشابه سخنان تانرا از سالهاست، که اینجانب )وطندوسِت مستعار نویس( اظهار میدارم، اما در وطن ما  آقای تر 

 نمی خواند. کسی به آذان مالی غریب نماز 

 

 لینک ویدیوی سخنان ترمپ و پوزخند عمران خان از خوشی زیاد
گویند؟                                                                    ها چه میاظهارات ترامپ در مورد افغانستان؛ افغان -1
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