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 09/08/2017        اریاحسان هللا ما

 یخیتکرار حوادث تأر شاهدان

در  یفاحش رییکه تغ مینما یاز رسانه ها در قبال افغانستان احساس م یمحدود ۀبا مطالع نطرفیبا یمدت از

 یدر حال انکشاف بوده که منجر به دگرگون کایامر ۀمتحد االتیا استمدارانیو مقاومت س یداریپا یچگونگ

 .دیاوضاع در افغانستان خواهد گرد

عده از اتباع عربستان  کی یستیجنگ حاضر در افغانستان که هنوز ادامه دارد، بعد از حمالت ترور آغاز

امتداد به  دیجنگ جد کیافغانستان را در   دیگرد کایدر امر 2001سپتمبر  11 یهوائ ۀکه منجر به سانح یسعود

ناتو به راه  یقوا ونیو ائتالف کایامر یقوا یکه با تهاجم و رهبر دیم مواجه گردان1978سال  ۀشد لیتحم یجنگها

خود در کشور  نیدیمؤ صیو همچنان تشخ یجنگ چه در پالنگزار نیا ادیو بن شهیانداخته شده است. در ر

 .مینیب یسر م آنرا امروز به چشم حصلیدر بر داشت که ما یاشتباهات و غوامض

ام که با  دهیخوانندگان رسان یرسانه ها به آگاه یخود را رو زیناچ دیمورد خاص قبالً و در همان زمان د نیا در

آنرا ملت  انیپا یکه رنج و درد ب دهیگرد یها دادیو عمل منجر به رو تیآن در واقع دنیتحقق بخش قیتأسف عم

 باشد. یختم آن از تصور خارج م ینیب شیپ قیگردد که با تأسف عم یافغانستان متحمل م

ها است که تکرار آن در طول  تیاز شناخت واقع یخود نشانه ا یخیتأر یها دادیکه انتباه گرفتن از رو میدانیم

 انسانها را با حوادث روز آشنا سازد.  تواندیم یماض یو گذشت سال ها

ختم  یباال یروز تیما و دوام جنگ و در نها هنیدر م یبنده بتواند در مورد اوضاع حاکم امروز نکهیا یبرا

که نسل ما )مقصد  ریاخ یخود را محدود به جنگها ۀمأخذ استفاده نموده و مطالع ثیآن صحبت کرد از انترنت منح

 بگزرانم. خوانندگانمطالب را طور موجز از نظر  یاست( شاهد آن بوده بعض سندهیاز نو

 میس خیبه تأر یس یب یب قیکه از طر یتنامیبخش" و یل نی"کو ۀبه نوشت مینما یقدم اول مراجعه و اقتباس م در

 کند. ینم جابیرا ا شتریب ریکه تفس دهینشر گرد 1394مصادف است با دهم حمل  2015 لیاپر

 دیدانستیکه نم یا: ده نکتهتنامیجنگ و انیسالگرد پا نی"چهلم

 یس یب یب یتنامیبخش و یل نیکو

 1394حمل  10 - 2015 لیاپر  30

سال  لیآغاز شد و تا اپر یجنوب تنامیدر و یشبه نظام یگروه ها نیب یریبا درگ 19۶0حدود سال  تنامیو جنگ

 یرا ترک کردند، ادامه داشت که هم برا گونیسا ییکایامر یرنظامیو غ ینظام یمقام ها نیکه آخر 197۵

 لی" از دالحیدرک "صح ۀبود. بحث دربار زیو بحث انگپُرمصرف  اریجنگ بس کا،یامر یها و هم برا یتنامیو

 توان از آن گرفت، تا به امروز ادامه دارد. یکه م ییآغاز جنگ و درس ها
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 :دیآن ندان یامدهایجنگ و پ نیکه ممکن است درباره ا یتیواقع ده

از  یشمال تنامیبود و و یمتک کایبه امر یو نظام یاقتصاد یکمک ها یبرا یجنوب تنامیجنگ سرد:  و رقابت

 کرد. یم افتیسابق کمک در یو شورو نیچ

هزار نفر در سال  ۵3۶تعداد،  نیشتریخدمت کردند؛ ب تنامیدر و ییکایامر ونیلیم میاز دو و ن شی:  بروهاین شمار

هزار نفر  700حدود  یجنوب تنامیو یروهایکرد، ن ینیعقب نش کایکه امر یهنگام 1973بود. در سال  19۶8

 .دندیرس ینفر م ونیلیم کیبه  یشمال تنامیکه سربازان و یالبودند در ح

 ریکشته شدند. سا یتنامیهزار و 100و  ونیلیم کیو دست کم  ییکایهزار امر ۵8از  شیکشته شدگان:  ب شمار

 .یجنوب اینفر از کور ۴000از  شیهم دچار تلفات شدند از جمله ب روهاین

 ۵0اعزام کردند. در اوج جنگ  ینظام یروین کایبه امر یکمک رسان یکشورها برا ی: بعضیالملل نیب جنگ

دو  ا،ینفر از استرال 7۶2و هفت هزار و  لندینفر از تا ۵8۶هزار و  11 ،یجنوب ایهزار و سه سرباز از کور

اعزام کرده بود  تنامیبه و روین یادیشمار ز نیاعزام شدند. چ لندیوزینفر از ن ۵۵2و  نیپیلینفر از ف ۶1هزار و 

از بمباران و دفاع در برابر  یناش یها یخراب میترم یبرا روهاین نیهزار نفر بود. ا 170تعداد آن  نیشتریکه ب

 شدند. یاعزام م یشمال ایبه کور کایامر ییحمالت هوا

توسط بود که  ییبمب ها زانیاز دو برابر م شیانداخته شد ب نیکه در منطقه هندوچ یی: بمب هاییهوا جنگ

 دوم به کار رفت. یدر جنگ جهان ایتانیو بر کایامر

، متعلق به 8۴3تانک شماره  197۵ لیاپر 30بار در  نیبود که اول نیسال تصور بر ا 20تانک: به مدت  نیاول

 یمعلوم شد تانک 90گذر کرده است. در اواسط دهه  گونیدر سا یجمهور استیاز دروازه کاخ ر یشمال تنامیو

 بوده است. 390که از دروازه گذشته، تانک شماره 

شهرت ندارد.  تنامیکار بُردش در جنگ و لیبه دل ۴7 یک   یا   کفیبه اندازه کالشن یگریسالح د چی: هیسنت سالح

 ۀبود و در سرتاسر جهان هم به اسلح یجنوب تنامیو یها کیو چر یشمال تنامیو یاردو یسالح اصل کفیکالشن

 یکردند. تفنگ ها یاستفاده م 1۶آن ام  عدازو ب 1۴عمدتاً از تفنگ ام  ییکایشد. سربازان امر لیانقالب ها تبد

 مناسب نبود. تنامیمرطوب و یجنگل ها یشان برا ادیز ۀوزن و انداز لیبه دل ییکایامر

موفق به  ی" درخواست غرامت کرده ولی"عامل نارنج ییایمیش ۀماد انیقربان یبرا تنامی: وزیبحث انگ یراثیم

 یجنوب تنامیو یها بردن جنگل نیاز ب یبرا کایاست که امر یقو یَسم یغرامت نشده است. عامل نارنج افتیدر

 بود به کار برد. هاتکنگیکه پناهگاه و

با  1989و  197۵ یسال ها نیسواران" مشهور شدند، ب قیکه به "قا ینفر از مردم ونیلیم کیاز  شی: بییجدا

 رفتند. کایآنان به امر شتریفرار کردند. ب ینوبج تنامیاز و قیقا

اعالم کردند  2013برقرار کردند و در سال  یروابط عاد 199۵در سال  تنامیو و کایروابط: امر یساز یعاد

 .دیر رسلاد اردیلیم 3۵دو کشور به  نیا نیتجارت دو جانبه ب 201۴شده اند. در سال  یتجار کیشر

 197۵نبرد:  نیآخر

شد. گرچه  ریتسخ یشمال تنامیتوسط سربازان و یجنوب تنامیو تختیپا گونیسا 197۵ لیاپر 30در  شیسال پ چهل

دردناک جنگ  ۀتجرب کایبر هر دو کشور گذاشت. در امر یقیعم ریتاث یشد، ول تنامیجنگ و بخشانیواقعه پا نیا

 .دامن زد شوردر خارج از ک کایامر یدرباره استفاده از توان نظام ییبه بحث ها
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 تنامیدر و کایامر ۀبودن مداخل یو اخالق یدرباره عقالن ییکایامر استمدارانیامروزه پژوهشگران و س یحت

 یاقتصاد تیجنگ، درد و رنج انسان ها بود. محروم یآن ریتاث تنام،یدهند. در و یارائه م یمتفاوت یاستدالل ها

 ۀماد راتیتاث نی" معروف شدند و همچنوارانس قیکه به "قا تنامیپس از جنگ، موج فرار مردم از و یدر سال ها

 جنگ بود. نیا گری" از صدمات دی"عامل نارنج ییایمیش

 هیروح یبرا ی" ضربه بزرگلندزیدر "سنترال ها عیسر یروزی: به دست آوردن پ197۵سال  ینبردها نیآخر

در  یساحل ۀعمد یداد، شهرها ینشان نم شتریبه مداخله ب یلیتما کایکه امر یبود. در حال یجنوب تنامیسربازان و

که  یتنها اقدام ،یمنطقه راهبرد نیآخراز دست رفتن  یو در پ لیماه اپر لیمدت سه هفته سقوط کردند. در اوا

 استیتانک از دروازه کاخ ر یتعداد لیاپر 30مردم بود. در  شتریهر چه ب هیتوانست بکند، تخل یواشنگتن م

 م شد.گذشتند و جنگ تما گونیدر سا یجمهور

پرواز کرد که حامل  کایاز بام سفارت امر کوپتریهل نیشدند. آخر گونیوارد سا یشمال تنامی: سربازان ولیاپر 30

 شد". میتسل یجنوب تنامیجمهور و سیبود. رئ کایامر ییایتفنگدار در 11

 ۀبه نوشت میکن یمراجعه م میکرده بتوان دایپ یها در جنگ آشنائ یکائیامر یۀشناخت هر چه بهتر روح بمنظور

نموده از نظر  صی" نوشته و آنرا از انترنت اقتباس و تلختنامیسال جنگ در و 16عنوان" ریکه ز یمیمحمود کر

 گزرانم: یخوانند گان م

را به  ستمیقرن ب خیو تار دیدر قرن گذشته طول کش یگریاز هر جنگ د شیب تنامی"... جنگ و:نگاردیم یو

 نیهزار تن بمب به ا 500ساالنه  هایکائینبوده. امر یز مرگ و آتش خبردوخت، آنجا که ج بیعجا نیسرزم

هزار 10کردند، اما سرانجام پس از  انیجنگل ها را با ناپالم سوزاندند و انسانها را زنده زنده بر ختند،یر نیسرزم

بر  یخیتار یسرافکنده گ كیو  نهیدالر هز اردیلیم 150و صرف  یهزار زخم 300هزار کشته،  45روز با 

از خود سوال  ییکایامر یاز آن زخم خورده ها یاریبس انیو اکنون پس از گذشت سال ختندینشستند و گر هایکشت

 شده اند". مجهنم اعزا نیکنند که چرا به ا یم

 کایمنجر به شکست امر تیکه در نها میدیو د میآشنا شد یاندک تنامیدر و کایامر یشیعبوس جنگ فرسا ۀچهر با

 . دیواحد" گرد تنامی"و کیبه  یرکشو یایو اح

تا به امروز از چنگ آن طور عام  یشده که بنحو ریدر گ یبزرگ روان ۀبا مخمص تنامیبا شکست در و کایامر

 باشد. یرا دارا م قیرعمیموقف و تأث زیبعد از آن ن کایامر ینظام یژیو در سترات افتهین یو تام رهائ

 میبنیو م میدار یدر افغانستان توجه خود را مبذول م یشورو ریاز مرور مطالب باال به تله افتادن اتحاد جماه بعد

و محاط به خشکه،  ریکشور کوچک، فق کیما چگونه در دام اشتباهات در  یخاک ۀاریدر س بیکه ابر قدرت رق

 .دیمتحده مبتال گرد االتیا وشتبا سرن تیزورمندان جهان سوم، سر دوچار شده و در نها ۀبه گفت

هجوم خودرا در  یآمو آمادگ یایبرژنف در سواحل در دیونیبه امر ل یاتحاد شورو 40نمره  یاردو کهیزمان

 یمیج یتیمشاور امن یژنسکیکند، بر یگروه آن از سرحد افغانستان عبور م نیگرفت و اول یخاک افغان ها م

دارد  یاظهار م یبا خوشنود یکند و به و یارسال م یبه و یداشت مختصر ادی کایجمهور امر سیکارتر، رئ

اقتباس نموده از نظر  ایدیپیکیجنگ را از وا نی! شان داخل شد. گزارش اتنامیبه و یسرخ شورو یکه قوا

 گزرانم: یخوانندگان م
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 یبانیدر آن کشور به جهت پشت یشورو ریاتحاد جماه یریسال اشغال و در گ 9در افغانستان به  ی"جنگ شورو

عرب  یافغان و داوطلبان خارج نیمجاهد یروهایافغانستان در مقابل ن کیدموکرات یجمهور ستیاز دولت کمون

 نیچهلم ا ۀفرق یرهبر شورو فبرژن دی( به فرمان لئون1979دسامبر  2۴) 13۵8 یجد 3شود. در  یاطالق م

 2۵در  ینینشکشور، عقب  نیرهبر ا نیگورباچف آخر لیخائیدر دوران م تیکشور وارد افغانستان شد و در نها

( از افغانستان خارج 1989 یفبرور 1۵) 13۶7دلو  2۶گروه در  نی( آغاز و آخر1988 یم 1۵) 13۶7حمل 

 شدند.

 گذاشت. یافغان بر جا ۀمهاجر و آوار ونیلیبه پنج م کیکشته و نزد ونیلیم کیاز  شیجنگ ب نیا

از  یو نظام یمال یها یبانیداشتند، مورد پشت تیو اشغال کشور فعال دولت افغانستان هیکه عل نیمجاهد یهاگروه

کانادا،  ا،یمصر، اندونز ران،یانگلستان، پاکستان، ا ،یعربستان سعود کا،یامر ۀمتحد االتیمنابع مختلف از جمله ا

قرار گرفته  زیهند ن یبانیدولت افغانستان مورد پشت ابلکشورها قرار داشتند و در مق گریو د نیخلق چ یجمهور

 بود.

جنگ  انیبر پا یسهم بزرگ نیو همچن گرددیدر دوران جنگ سرد محسوب م یافغانستان نقطه عطف مهم جنگ

 سرد داشت".

 نگارد: یم یلیو چهیدو 15/02/2012 خیموضوع به تأر نیهم در

 جنگ قشون سرخ در افغانستان یو انسان یتلفات ماد یۀ"احصائ

داشت، هم از  یکشور را در پ نیبه افغانستان که ده سال جنگ در ا یشورو ریقشون سرخ اتحاد جماه هجوم

 داشت. یدر پ یتلفات گسترده ا یو هم از نظر انسان ینظر ماد

در دست  یقیتلفات افغان ها ارقام دق قیدر افغانستان و آمار دق یشورو ریمورد مصارف جنگ اتحاد جماه در

 جنگ ده ساله ذکر شده است. نیدر مورد ا یو روس یاست که در منابع غرب یارقام د،یآ یم ی. آنچه در پستین

 یشورو یرسم ارقام

 انجام دادند. فهیدر افغانستان وظ یهزار سرباز شورو 620جمعاً  1989و  1979 یسال ها نیب - 

تن  104000تا  80000 انیکه همزمان در افغانستان مستقر بودند، م یسربازان یجمع رقم مجموع نیاز ا  -

 بوده است.

 تن گزارش شده است. 14453رسماً  یتیامن یروهاین ی( در همه بخش هایشورو ی)قوا یرقم تلفات جان  -

 شدند. یسرباز زخم 53753  -

 محرقه مبتال شدند. ایو  یبه امراض مثل زرد ،ینامساعد صح طیو شرا یمیاقل لیسرباز، به دال 415932  -

 :یشورو یمال خسارات

 ارهیط 118 -

 کوپتریهل 333 -

 تانک 147 -

 یو جنگ یزرهپوش باربر 1314 -

 توپ و راکت انداز 433 -

 مخابره اریس ۀواسط 1138 -
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 رهیتراکتور و غ ل،یمثل جرثق شقراولیپ ۀواسط 510 -

 و تانکر نفت. یالر 11369 -

 یجانب افغان تلفات

 افغان جان خود را از دست دادند. ونیلیم کیاز  شتریب -

 فرار کردند. رانیپاکستان و ا یافغانستان( به کشورها تیسوم جمع کیافغان ) ونیلیم 5 -

 آواره شدند. گریافغان د ونیلیم 2 -

 آن افغان بود. یکیاز هر دو مهاجر در جهان،  یالدیهشتاد م یدر سال ها  -

در جنگ  ،یسربازان حکومت و افراد ملک ن،یشامل مجاهد گر،یافغان د ونیلیم 1،2افزون بر کشته شدگان،  -

 شدند. وبیها مع

 دندیگرد یافغان زخم ونیلیحدوداً سه م  -

 یعمد یها یخرابکار ایبمباران و  ۀجیدر افغانستان، در نت یزراعت یاراض میاز ن شتریب 1985در سال   -

 رفتند. نیاز ب ،یاریآب یدستگاه ها و شبکه ها

فرش شدند که تا امروز  نیآن وقت افغانستان به زم یو اردو یشورو یروهاینتوسط  نیما ونیلیم 15تا  10 -

 روند. یافغان ها به شمار م یبرا یهم خطر بزرگ

مشهور  ینامها گریشده و از د هیتشب «یشورو تنامیجنگ و»جنگ، جنگ افغانستان به  یروند طوالن بواسطه

 ".باشدیم« تله خرس»آن 

ساز و  نیبا استعمال کشنده تر یاتحاد شورو ،یگریکه ابر قدرت د میشو یمتوجه م گریگزارش باال بار د با

و  دهیدر جنگ افغانستان و مصارف کمرشکن تداوم جنگ را از حوصله و توان خود خارج د یبرگ نظام

 تیشرمنده سار قشون جنا وجنگ افغانستان را "زخم ناسور" بنامد  ردیگ یم میتصم یگرباچف رهبر اتحاد شورو

جهان تکرار  خیافغانستان" را در تار -تنامی"و ۀکشد و سانح رونیخود را با شکست مفتضح از افغانستان ب ۀشیپ

 . دینما

- تنامی"و ایکارتر گو یمیبه ج یژنسکیبر یگوئ کیمانع شد. همان تبر یتوان به سادگ یرا نم خیتار تکرار

جنگ  نیتر یجنگ طوالن نیشود و ا یبه افغانستان م کایامر ۀمبدل به حمل میداد لیتحو یافغانستان" را به شورو

 تا به امروز بوده که اختتام آن مستور است. کایامر

جنگ )افغانستان(  تیجالب آنرا تحت عنوان مشروع یاز پاراگراف ها یکیو  ایدیکپیبه سراغ وا گریبارد بنده

 د خاص واقف نخواهند بود.مور نیها در ا یکه احتماالً بعض میگزران یرا از نظر خوانندگان م

 که: میخوان یعنوان م نیا ریز

 جنگ: تی"مشروع

کند که تمام  یم انیب ده،یرس بیبه تصو مانیهمپ یکشورها گریمتحده و د االتیملل متحد که توسط ا منشور

از اعضا  کیچیمطرح کنند و ه انهیخود را با اهداف صلحجو یالمللنیب یها هیانیب دیاعضاء سازمان ملل متحد با

که  داردیم انیب کایمتحده امر االتیا یندارد. قانون اساس یاز دفاع شخص ریرا غ ینظام یرویحق استفاده از ن

شده و  بیمتحده تصو االتیکشورها از جمله ا یمانند منشور سازمان ملل متحد توسط تمام یالمللنیب یعهدها
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و حمله  ینظام تیفعال ۀوقت اجاز چیسازمان ملل متحد ه تیامن ی. شوراباشدیم کایدر امر یاز قانون اعل یجزئ

 {31نداده بود.} کایمتحده آمر االتی( را به ایبلند مدت آزاد اتیلبه افغانستان )عم

سازمان ملل  تیامن یشورا یاعالم نمود که اجازه جنگ از سو کایجنگ، امر نیا تیچه در دفاع از مشروع اگر

 شود،یمنشور سازمان ملل متحد حساب م ۵1ماده  ریز یدفاع شخص یجنگ براساس نوع نیمتحد از آنجا که ا

داشت که حمله به افغانستان و  ودوج یانتقادها نی[ همچن32[]31.]ستیحمله متجاوزانه ن کی نیو ا ستین ازین

حمله  نیآنکه ا لیسپتامبر به دل 11حمالت  یآن برا هیو توج ستین یوجه قانون چیبه ه ۵1تجاوز آن تحت ماده 

ها بود از جانب گروه یستیترور یا نبود بلکه حمله ی( از طرف کشورArmed Attack« )حمله مسلحانه» کی

 قبول است." ... رقابلیغ

از جنگ  کایامر یاحساسم در قبال خسته گ حیگردم به توض یبحث ما به درازا نکشد بر م نیا نکهیا یبرا

 دارد. قیعم وندیافغانستان که در سرنوشت مردم و خاک ما پ

که  یول چهیدو ۀو تاز ریبه خبر اخ میکن یسازم مراجعه م لینظر خود را در موضوع در قدم اول دخ نکهیا بدون

 نشر شده است. 2017چهارم آگست  خیبه تأر

 نج"پر تش ۀجلس کیترمپ از جنگ افغانستان در  یوسی"ماعنوان:  ریز

 04/08/2017 یلیو چهیدو

جمهور ترامپ  سیرئ یها دیها گزارش داده اند که تردبه نقل از مقام  تدپرسیو اسوش ترزیرو یها ی"خبرگزار

جنرال  یاز برکنار یمتحده شده و حت االتیا دیجد یاستراتژ نیدر تدو ریدر مورد جنگ افغانستان منجر به تأخ

 «تیاتاق وضع»جلسه در  کی انیگفته اند که در جر ترزیرو یها به خبرگزارسخن گفته شده است. مقام  کلسونین

اش معلومات  یمل تیارشد مشاورت امن یهاترامپ خواسته است که مقام  ینوزدهم جوال خیبه تار دیقصرسف

شود در آن  یسال م 1۶ کایمرمتحده ا االتیکه ا یاز افغانستان بدهند، کشور یینها تیراجع به وضع یشتریب

 .ستین ینیب شیدر پ تیمامور نیا یبرا یانیپا مدارد و هنوز ه یحضور نظام

جوزف  زیدرست یو لو سیمات مزیدفاع ج ریمتشنج شد که ترامپ گفت، وز یها، جلسه زمان مقام نیگفته ا به

در جنگ  یروزیعدم پ لیدر افغانستان را به دل ییکایامر یروهایفرمانده ن کلسونیجنرال جان ن یدانفورد برکنار

ما در »جلسه گفته است:  نیشود، ترامپ در ا رفتهها که نخواسته اند نام شان گمقام  نی. به گفته ارندیدر نظر بگ

 «.میستین یروزیحال پ

 دیکاخ سف یمل تیارشد ترامپ با مک مستر مشاور امن ستیبنون، استراتژ فیجلسه ست نیدر ختم ا ن،یبر ا عالوه

ها از  مقام یشده است. منابع افزوده اند که برخ یوارد مشاجره لفظ کایمتحده امر االتیا استیدر مورد جهت س

 یکشور را در جنگ افغانستان ناکام م نیا کایرمتحده ام االتیا یجمهور ترامپ که اردو سیرئ دیشد تیشکا نیا

 شده و جلسه را ترک کرده اند. دهیکند، رنج

ترامپ  یهامشاوران ارشد ترامپ همه با هم به سوال  گریمک ماستر و د س،یداده اند که مات حیها توض مقام نیا

 یزیجلسه چ نیدر مورد ا دیافغانستان متقاعد کنند. کاخ سف یاستراتژ دییداده اند تا او را به تا یجواب م یبه روش

 شده است. رامروز پنج شنبه پروگ یبرا گریجلسه د کینگفته است و 

کند و در مورد  نیافغانستان را تدو یداد که استراتژ تیصالح سیمات مزیامسال به ج لیترامپ در اوا اگرچه

 8۴00به  یسرباز اضاف ۴000افزودن  یاما طرح وزارت دفاع برا رد،یبگ میتصم یفرستادن سربازان اضاف
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سو  نیبه ا ی. ترامپ از مدت طوالنتمواجه شده اس ریبا تأخ یاستراتژ نیا نیسرباز مستقر در افغانستان در تدو

 یکم یمشکوک بوده و عالقمند یخارج یهادر جنگ  کایمتحده امر االتیمدت ا یطوالن تیدر مورد مصروف

 مشخص از خود نشان داده است. ۀبدون برنام رویبه فرستادن ن

به حکومت  شیهادر بدل کمک  دیبا کایمتحده امر االتیها گفته اند که ترامپ استدالل کرده است که ا مقام

 نیتخم ییکایدالر امر ونیلیتر کیافغانستان داشته باشد که ارزش آن  یدر منابع معدن یسهم یافغانستان تقاضا

طول خواهد  یادیز یها کل کشور که سال تیامن نیاستدالل کرده اند که بدون تأم گرید یها شده است. اما مقام

کرده  تیافغانستان به بازارها وجود ندارد. ترامپ شکا یعرضه منابع معدن یبرا رانیبه جز ا یگریراه د د،یکش

 ."برندیافغانستان سود م یها از منابع معدن ینیاست که چ

 نیا پاراگراف را از نیدارم. ا یاستدالل ترمپ معطوف م ریرا به پاراگراف اخ یخاص خوانندگان گرام توجه

 یم دیدر مورد مصارف و عوا شتریاست ب شهیکه خود تاجر پ کایجمهور امر سیکه رئ مینما یم یجهت مهم تلق

 بحث کند.  نستانافغا یکیژیشد در مورد موقف استرات یتا به امروز گفته م نکهیسنجد تا ا

 است: افتهیخبر در موضوع که در واشنگتن پست گزارش  نیآخر نکیا

 7/8/2017پست: واشنگتن

ته دپخوا  ۍژېدافغانستان سترات يړغوانه رمپټ ونالدډوایي، ولسمشر  لرسنټېرکس  ریچارو وز ویدبهرن کایدامر

 .يړدوام ورک رڅېپه 

غور کوي او  ایب ۍسېلپاره پر خپله پال ګړېج ېوروسته د د ګړېکاله ج 1۶له  ېپه افغانستان ک ۍمان نهیسپ

شي که نه؟ په دوو  لېږول انځیستان ته اضافي پوافغان ېچ هړا ېپه د لهډ تیدملي امن رمپټد ېراپورونه وایي چ

په  رانویچارو دوز وی" دبهرنانی"از ای ېولنټد وادونوېده ایآس یځېدجنوب خت ېچ لرسنټېده.  ېشو شلېو لوډ

 دوام نه ګړېج ېدد رڅېدپخوا په  رمپټ یاغلښ ل،یته وو االنوینن خبر ید ېک الیلپاره په مان ونګډد  ېک هډغون

 کوي. ېتنښپو ېاو سخت ېمشخص هړپه ا تید افغانستان د مأمور کهځمني او 

نشر  7/8/2017که در واشنگتن پست به روز  ریجا بعد از مرور خبر اخ نیهم نیبحث خود را در ا نیا اگر

و وضع افغانستان  ی"قدم بعدمضمون جداگانه تحت عنوان  کیکه  دیخواهد کش یشده، ادامه دهم سخن به جائ

سال  40زمان  نیکتریاز تار صحبت جهیکه در نت مینما نیتدو حاضر در افغانستان" یبر آمدن قوا رونیبعد از ب

احتماالً وجود نخواهد  میو دوست دار میشناس یم کهیشکل نیدر افغانستان خواهد بود و افغانستان را با ا ریاخ

 داشت.

شان در  فیکث یبا دست ها و مغز ها یو خارج یداخل فیکه دشمنان سخ نطرفیم با 1978از سال  افغانستان

اقوام افغان را  توسط  نیکه امروز نفاق ب دندیملت افغانستان بر آمده اند موفق گرد یبردن وحدت مل نیصدد ازب

 گرا را به آسمان ها بکشانند. یدست نشاندگان خود توسعه داده و فغان مردمان مل

 حافظ افغانستان و ملت واحد آن باشد. ختم خداوند

 

 


