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ب و غریب یدر اظهارات نسنجیده مشهور است. او گاهی با اظهارات عجمتحدۀ امریکا  دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی ایاالت 

پاکستان گفته  صدراعظمترین اظهاراتش در مالقات با عمران خان  ترین و عجیب کند. ترامپ در تازه خود همه را شوکه می

 به دنبال چنین امری امریکا شود. اما به گفته او  م پیروز میزاست که ایاالت متحده اگر بخواهد در ظرف یک هفته بر تروری

سان را خواهیم ده ملیون ان خواهد که پلیس دنیا باشد. او که در بلوف سیاسی بی نظیر است حتی گفته است که نمی نیست و نمی

 .ستان را از نقشه جهان محو کنیمبکشیم و افغان

 

ای از هموطنان و نیز ارگ ریاست جمهوری از اظهارات ترامپ ناراحت شده اند و این ناراحتی برای هر کسی که  اگرچه عده

ولی باید خوش حال بود که برای نخستین بار رئیس جمهور ایاالت متحده  تعلق خاطر به افغانستان داشته باشد، قابل درک است. 

ها در سایه شعارهای پوچ و بی مفهوم پنهان مانده بود و این شعارها  حقیقتی که سال ه یک حقیقت مکنون اعتراف کرده است. ب

 .ها هزار قربانی گرفته است از مردم افغانستان ده

شخصی رئیس دار کرده است، برخاسته از شخصیت و منش  ها را جریحه هایی از سخنان ترامپ که احساسات افغانآن بخش

که در تضاد  زند هایی می نیز ثابت کرده است که تعادل روانی ندارد و گاهی حرف جمهور ایاالت متحده است. ترامپ قبالا 

ساکنان غیر بومی ایاالت متحده گفت که هرکسی از  ۀهای انسانی قرار دارد. او نزدیک به دو هفته قبل در بارکامل با ارزش
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باید به وطن اصلی خود برگردد چون به امریکا  تعلق ندارند. او بارها به اقشار مختلفی  ستور آمده اسرزم های دیگر به این کش

 بنا کسی، باکی ندارد.  چون خبرنگاران، مهاجران، زنان و بسیاری از کشورهای دیگر اهانت کرده است و از اهانت به هیچ

 جهان دارد نباید ناراحت ۀده ملیون انسان و یا محو افغانستان از نقش هایی از سخنان ترامپ که اشاره به کشتن براین از آن بخش

چه برای هر افغان مهم است این است که پیام اصلی سخنان را دریابد. محور اصلی  جدی گرفت. بلکه آنآن را بود و نباید 

 :همان است که گفته است ۀ امریکاسخنان رئیس جمهور ایاالت متحد

  «خواهیم و در دستور کار ما قرار ندارد. م پیروز شویم ولی چنین امری را نمیزک هفته بر تروریتوانیم ظرف ی ما می» 

م و افراط گرایی، با صراحت تمام ابراز زبا تروری پشکاصلی است که اکنون پس از هیجده سال بازی موش و  ۀاین همان نکت

 .شود می

اکنون رئیس جمهور ایاالت «. رف راست را از زبان نادان بشنویدح»گوید:  است که می دریضرب المثل مشهوری در زبان 

های  شد. در طول سال م پنهان میزها با مجامله و مماشات در برابر تروری همان چیزی را گفته است که سال ۀ امریکامتحد

ترور و  ۀسفانه پدیدأن راه، متهای زیاد در ایم و دادن قربانیزهای زیاد در راستای مبارزه با تروری رغم تالش گذشته علی

ها در روند صلح نه تنها تا  چنان تقویت گردید و ماندگارتر شد. راز این که آخرین تالش خشونت نه تنها از بین نرفت بلکه هم

 .کنون به صلح نینجامیده است بلکه سبب تقویت و رشد طالبان نیز گردیده است، شاید در همین نکته نهفته باشد

تواند باشد. اکنون همگان گیج و  ای می ثیر روانی در مقیاس یک بمب هستهأت یپ برای مردم افغانستان به لحاظسخنان ترام

ن کشی عظیم و ای م پیروز گردد، سبب آن لشکرزخواست بر تروری خواهد و یا نمی پرسند که اگر ایاالت متحده نمی منگ می

 تواند باشد؟  همه قربانی چه چیزی می

ها  ها در یک بازی پلید گرفتار بوده ایم؟ این م صادق نبوده است و ما در تمام این سالزامریکا  از اول در مبارزه با تروریآیا 

 .شود تر و آشکارتر می گذرد، روشن یابد و هرچه زمان می سواالتی است که کم کم پاسخ خود را می

ها را روشن کرده است. اکنون این مردم افغانستان  مپ خیلی از واقعیترئیس جمهور ترا ۀرسد سخنان تلخ و گزند به نظر می

دهند. مردم افغانستان اگرچه از  ایستند و یا تن به حکومت طالبانی می م میزهستند که تصمیم بگیرند که آیا در برابر تروری

 ه اند و آن را خوب به یاد دارند. جنگ خسته هستند ولی یک بار نفس کشیدن در فضای حکومت امارت اسالمی را تجربه کرد

 ۀ امریکاپذیرفتنی نیست. چه ایاالت متحد یهای طالبانی در عصر کنون در افغانستان زیستن در زیر شالق باشندۀبرای هیچ 

 نبرای سقوط نظام طالبانی کمک می کرد و نمی کرد مردم تصمیم خود را گرفته بودند. اکنون نیز چه ایاالت متحده در افغانستا

م مردم افغانستان را کمک کند و یا نکند، تنها یک راه وجود دارد و آن مبارزه با طالبان و تفکر زبماند و در مبارزه با تروری

 .طالبانی است
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