
 

۳۱۰۲جوالی  ۳۲سه شنبه                                                                                              یرونا دیمح  

 یا سخن دانسته گو ای مرد دانا، یا خموش

 :، رئیس جمهور امریکا در تازه ترین اظهارات خود به جواب خبرنگاران گفته است"دانالد ترمپ"

خواهم ده میلیون نفر را   توانم، اما نمی در یک هفته در جنگ افغانستان پیروز شده می : ترمپ"

 22/70/2702 -صدای امریکا" بکشم

د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د دوشنبې پر ورځ په واشنګټن کې د پاکستان له لومړي وزیر "

عمران خان سره ناسته کې خبریاالنو ته وویل، که دی وغواړي نو د افغانستان جګړه په یوه اوونۍ 

کې ختمولی شي، او د دې کار لپاره دی په لسو ورځو کې افغانستان د نړۍ له نقشې ورکولی شي، 

 22/70/2702 -بی بی سی" .نه غواړي چې داسې وکړي خو

بسیار خوب جناب رئیس جمهور قبول می کنیم که شما درست فرموده اید و می توانید با فروریختن 

یک بمب اتم، افغانستان را به گفتۀ خود تان از روی نقشۀ جهان محو کنید، اما شما هنوز نمی دانید 

ساحت آن چقدر است، این احصائیۀ ده میلیون نفر را از کجا نفوس افغانستان چند میلیون است و م

 آورده اید؟

برای تان " پنتاگون"و" سی آی ای"گیریم که شما درست فرموده اید و تمام ارقام هم دقیقاً از جانب 

هوده میزنید، اگر حکومت ایاالت نخست شما نیست که سخنان مفت و بیداده شده است، اما این بار 

زلۀ ژاندارم در جهان عمل نمی کند، پس مشکالت شما با چین؛ جاپان، ایران، متحده، به من

پاکستان، کوریای شمالی، مکسیکو، کشور های امریکای شمالی، اتحایۀ اروپا، سوریه، فلسطین، 

نمایندگی از چه میکند که هر گاه و بیگاه هرکدام را به گونه های مختلف تحدید می کنید ...عراق و

 .تانرا به رخ همه می کشید و بعد ادعا میکنید که پولیس منطقه نیستیدو قدرت نظامی 

از اینها که بگذریم حکومت امریکا هژده سال می شود که در افغانستان مشغول جنگ است، از 

بمباردمان های متواتِر شباروزی گرفته، تا فروریختن مادر بمب ها و بمب های کیمیاوی و آتشزا 

ی خوشه ئی و هر آنچه در زراد خانۀ نظامی تان موجود بود، در افغانستان و اقسام و انواع بمب ها

جنگ زده تجربه کردید، چهل و چند کشور دیگر را هم از نگاه مادی و معنوی و اقتصادی و 



این قصۀ پر غصه . نظامی با خود همنواع ساخته و دمار از روزگار مردم مظلوم ما بدر آوردید

 .د من کاغذ بکار داردسر دراز دارد و مثنوی هفتا

ولی و اما و مگر، نه مرده و زندۀ اسامه بن الدن را کسی دید، نه القاعده نابود شد، نه طالبان 

نابود شد، نه صلح به افغانستان برگشت و نه پیروزی ( یار جانی تان)مضمحل شدند، نه گلبدین

ن طالبان را در دوحه و پلو نصیب تان شد، سرانجام گلبدین را در کابل پذیرائی کرده و نمایندگا

خوری ها در کابل و دوحه شروع شد و بعد از هژده سال جنگ بالوقفه و کشتار هزاران هزار 

افغان و صد ها امریکائی و اروپائی و مصرف بلیاردها دالر و پوند و یورو، این طالبان اند امروز 

یله و نیرنگ و ترفند، حد ها که با ص ندا ی هاکه شرایط توقف جنگ را تعین می کنند و این پاکستان

 .خاک به چشم جناب رئیس جمهور می زنند

سال پسین که قدرت امریکا را در ید طوالی خود داشت و هنوز هم دارد،  هسچرا آقای ترمپ در 

قادر نشد و یا هم نخواست تا مقامات نظامی پاکستان را یک گوشمالی در خور شأن شان داده و سر 

 جای شان بنشاند؟

جناب ترمپ فراموش کرده است که حتی اگر بخواهد با ایران هم وارد جنگ شود، به تأئید آیا 

 .مجلس سنای امریکا نیاز دارد

ترمپ خوب می داند که در افغانستان منافع بزرِگ دراز مدِت اقتصادی و سوق الجیشی امریکا 

ه و در کنترول خود خواهند نهفته است و با در کنترول داشتن قلب آسیا، تمام آسیا و منطقه را ادار

 .داشت و تا زمانیکه این منافع در افغانستان تأمین می گردد، امریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند

ترمپ که در تویتر بازی های آنچنانی خود شهرۀ جهان است، در سخنان مفت زدن و به غندی 

 .خیر نشستن نیز مشهور است

ینده های کانگرس امریکا می گوید که بروند به کشور او که خود از پدر پدر مهاجر است، به نما

های خود، در حالیکه  خانم رئیس جمهور خود یک خارجی است و مدت کوتاه می شود که تابعیت 

امریکا را کسب نموده و پدر و مادر خانم شان، یعنی خسر و خشوی محترم شان، از طفیل همین 

موفق به دریافت  ن در امریکا، چند ماه قبل رئیس جمهور بود که بعد از سالیان طوالنی زیست

 .شدندتابعیت امریکا 

، با تمام قدرت باالی حکومت مکسیکو فشار وارد ...این جناب که داد می زند، پولیس نیست و

کرده است و می کند هنوز که در سرحد مکسیکو و امریکا یک دیوار ایجاد کند  و پول و مصارف 

 .مت مکسیکو مجبور است خود پرداخت کندساختن یک دیوار پولیسی را نیز حکو



بازهم این سخنان ناسنجیدۀ جناب ترمپ سر دراز دارد، یگانه حکومتی که مناسبات ترمپ با آن 

 .حسنه است، حکومت زورگو و غاصب اسرائیل است و دیگر هیچ

، از اینها که بگذریم، ده روز نه، ده سال دیگر برای جناب ترمپ فرصت می دهیم تا آنچه گفته

 .عملی سازد، اگر در این کشور پهناور و قدرتمند به نام قانون چیزی وجود دارد

نظامی خود نتوانست طالبان بی سر و پا را شکست  -نمی گویم که امریکا با تمام نیر و قدرت مالی

دهد، نه هرگز چنین نیست، حتی اگر جنگ های چریکی و جنگ و گریز  و انفجار و انتحار در 

ی مدرن امروزی باشد، راه و روش خود را دارد، اگر واقعاً بخواهیم به پیروزی مقابل جنگ ها

 .برسیم

اگر جناب ترمپ می تواند در ظرف ده روز افغانستان را از نقشۀ گیتی محو کند، دا گز او دا 

میدان، روس ها هم همین سخنان مفت را بارها تکرار کردند، قبل بر آن انگیس ها هم همین آرزو 

 ...ند، شاید سکندر مقدونی نیز چنین آرزوئی را به گور برده باشد ورا داشت

افغانستان در طول تاریخ پر از فراز و نشیب خود بار ها و بار ها مورد تاخت و تاز و تهاجم 

بیگانه ها و زورمندان تاریخ بوده است، ده ها و صدها هزار قربانی داده است، شاید جناب ترمپ 

، ده میلیون افغان را قتل عام کند، اما افغانستان همیشه بوده است و خواهد نیز بتواند در یک هفته

تا یک  .بود و هیچ نیرو ای هرگز و در هیچ حالت قادر نیست، افغانستان را از نقشۀ گیتی محو کند

 .نفر افغان است، زنده افغانستان است

یک امکان دیگر را نیز نباید نادیده گرفت و آنهم اینکه جناب دونالد ترمپ، به در گفته است، تا 

و کشور پاکستان بوده " عمران خان"یعنی در حقیقت مخاطب او بصورت غیر مستقیمدیوار بشنود، 

 .باشد

در  هردو حالت بهتر است یا سخن دانسته گفته شود، یا خموشی اختیار گردد، زیرا تا مرد سخن 

 .نگفته باشد، عیب و هنرش نهفته باشد

 

 تا مــرد سخن نگفته بـاشد، عیب و هـنـرش نهفته باشد

 مان مبر که خالیست، شاید پلنگی خفته باشدهر بیشه گ

 


