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 تجاوز و اشغال ادامه می يابد: طرح ترمپ و افغانستان

۵ 
خره طرح خود را به ارتباط بحران افغانستان به مردم رئيس جمھور امريکا باال" دونالد ترمپ"بعد از ماه ھا انتظار، 

رسد که متفاوت از روش دو ادارۀ  ين طرح چيز نوی به مشاھده نمیادر.  آگست  ارائه کرد٢١امريکا و جھان به تاريخ 

خواست که بيانيۀ  خود را " ترمپ"صرف با معکوس ساختن  و يا پس و پيش کردن کلمات، . قبلی بوش و اوباما باشد

" ترمپ"در واقعيت، گفتار . ناميده شود" دوکتورين ترمپ"رمورد افغانستان شکل دوکتورين بدھد که در آينده به اسم د

نه دوکتورين است و نه تيوری، بلکه جا به جا ساختن جمالت و کلمات متحد المال است که خواست آن را در خورد 

 ترمپ سخت در زير فشار است که  به مشکل می. استاين طرح بيشتر برای مصرف داخلی آماده شده . مردم بدھد

 که منجر به پيروزی وی گرديد، کانگرس و ٢٠١۶مداخلۀ روسيه در انتخابات سال . تواند خود را از آن رھائی بخشد

را ھم در " ترمپ"ين خصوص تحقيقاتی انجام دھند که اعضای فاميل امحافل سياسی امريکا را وادار ساخته است که در

. ابر ھای سياه را در افق حيات سياسی خود مشاھده می کند" ترمپ"اين حالت ماه ھا طول خواھد کشيد و . گيردبر می 

را وادار " ترمپ"ھمچنان تشنج در داخل قصر سفيد در خصوص سياست خارجی و کودتای متداوم نظاميان عليه وی، 

  . ق ذوق نظاميان باشدساخت که طرح خود را در مورد افغانستان طوری عيار سازد که مطاب

 از دير ماندن امريکا در افغانستان، مصارف ھنگفت پول و هھميش" ترمپ"، ٢٠١۶در جريان مبارزات انتخاباتی سال 

اگر او انتخاب شود، "از دست دادن حيات بيش از دو ھزار عسکر در کارزار افغانستان انتقاد می کرد و می گفت که 

به يک بارگی به تمام تعھدات خود پشت پا زد " ترمپ"چه شد که ". ارج خواھد ساختعساکر امريکا را از افغانستان خ

در بيانيۀ خود گفت که تمام جوانب " ترمپ. " جنگ و اشغال  افغانستان وعده دادۀبه ادام" اوباما"و " بوش"و مانند  

تحليلگران حوادث . ته استبحران افغانستان را از نظر گذشتانده و با مشاوران نظامی و سياسی صحبت ھائی داش

از " ترمپ"مشکالت . ھنوز ھم کمترين آگاھی در مسايل افغانستان و منطقه ندارد" ترمپ"سياسی منطقه معتقدند که 

ی که او را به قدرت رساند، حامی خروج جناح سياسي: فيد سرچشمه می گيردتقابل دو جناح سياسی و نظامی در قصر س

نقاط بحرانی جھان است تا امريکا فرصت پيدا نمايد خود را در داخل سروسامان دھد، امريکا از افغانستان  و ساير 

 قدرت را در ۀجناح نظامی که ھم. که ترمپ ھم در جريان مبارزات انتخاباتی به حاميان خود وعده کرده بود طوری

ال ھای ديگر طول خواھد قصر سفيد و وزارت دفاع در دست گرفته اند، پشتيبان ادامۀ جنگ در افغانستان است که س
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اين جناح با صنايع صنعتی نظامی در يک صف واحد قرار دارند و با ھرگونه توقف ماجراجوئی امريکا در . کشيد

جناح نظامی در قصر سفيد بر حريف سياسی خود غلبه حاصل کرد که به موجب . بيرون از کشور مخالفت می ورزند

بر مبنای پيشنھاد نظاميان، ترمپ سه .  ماه اخير از صحنه خارج گرديدنددر چند" ترمپ"آن يک عده از مشاوران ملکی 

  :اصل را در بيانيۀ خود گنجانيد

ًجوی يک نتيجۀ قابل افتخار و پايدار بوده که ارزش قربانی ھا عظيمی خصوصا قربانی  واول، ملت ما بايد در جست

آنھا .  خدمت می کنند، سزاوار پيروزی ھستندمردان و زنانی که درجنگ به ملت ما. ھای  حيات  را داشته باشد

  . دست آورده اند تا بجنگند و  پيروز شونده ی ھستند که نياز دارند و اعتمادی که  بئمستحق ابزار ھا

، بدترين حادثۀ تروريستی در ١١سپتمبر . عواقب خروج سريع ھم قابل پيش بينی و ھم غير  قابل پذيرش است  دوم،

ين کشور نظامی حکمفرمائی ا در افغانستان طرح ريزی  شده و از آنجا رھبری گرديد، زيرا درتاريخ کشور ما بود که

خروج سريع خالئی را ايجاد خواھد کرد که تروريست ھا به شمول داعش و . داشت  که به تروريست ھا پناه داده بود

، امريکا ٢٠١١دانيم، در  که می طوری. اد اتفاق افت١١که قبل از سپتمبر  ًالقاعده  آن را فورا پر خواھند نمود، طوری

. در نتيجه، دست آورد ھای دشوار ما در دست دشمنان تروريست افتاد. به سرعت و روی اشتباه از عراق خارج شد

 داعش یعساکر ما مشاھده کردند  در شھر ھائی که به مشکل جنگيدند و آزاد ساخته بودند، توسط تروريست ھا

که بعد از ترک آنی خلق کرديم، به داعش اين فرصت را داد که رشد کند، توسعه يابد و حمالت خالئی را  . اشغال گرديد

  .ما اشتباه عراق را در افغانستان تکرار کرده نمی توانيم. را آغاز نمايد

ی که ما در افغانستان و منطقۀ وسيع تری به آن مواجه اين نتيجه رسيدم تھديدات امنيتيسوم و در نھايت، من به 

 سازمان تروريستی خارجی که توسط امريکا مشخص شده اند، در افغانستان و ٢٠امروز، . ستيم، بسيار  زياد استھ

به نوبۀ خود، پاکستان به نمايندگان ھرج و .  پاکستان فعاليت داشته که بيشترين تمرکز در منطقه و جھان را دارند

می وينجا  بدتر است، زيرا پاکستان و ھند دو دولت مسلح اتتھديد ا. مرج، خشونت و ترور پناه گاه ھای امن داده است

ھيچ کسی انکار کرده .  فتداھد بود که احتمال دارد اتفاق بياند که روابط متشنج شان تھديدی برای برخورد نظامی خو

 فرصت   ارث برده ايم، الکن ما نمی تواند که ما يک وضعيت دشوار و پر مخاطره را در افغانستان و جنوب آسيا به

که من  وقتی. ين زمان نداريم که به عقب برگرديم و تفاوتی خلق نموده  و يا تصميم بھتر بگيريمامل بازگشت  را  درحت

مشکالت بزرگ و : دانم که در چه داخل ھستم ًرئيس جمھور شدم، معضالت  بد و بغرنج به من داده شد، اماکامال می

 .  من حل کنندۀ مشکلم و در نھايت پيروز خواھيم شد. خواھد شدالکن به يک نحوی، اين مشکالت حل . پيچيده

علی رغم گفتار ھای قبلی اش که . شود که ادارۀ ترمپ سخت در درماندگی و ذلت قرار دارد از متون باال آشکار می

بدون ترديد گفتار ترمپ . ُامريکا بايد از افغانستان خارج شود، اکنون در زير سم نظاميان سر اطاعت را خم کرده است

ن سفيد ااين ھمان تاکتيکی است که مھاجر. جنگ را در افغانستان توسعه خواھد داد و کشتار را وسعت خواھد بخشيد

روش .  ميليون آنھا را قتل عام کردند١۴حين آمدن به قارۀ جديد در حق سرخ پوستان روا داشتند و در نتيجه بيش از 

جوی طال و  و  مھاجران سفيد به امريکاست که در جستۀ ساليان اولي امريکا در توسعه طلبی مانند٢١ و ٢٠قرن 

  . ثروت بودند و ھيچ گونه مانعی را در شيوۀ  توسعه طلبی خود نمی پذيرفتند

. اين تھديد نه به خاطر افغانستان، بلکه به منظورنزديکی پاکستان با روسيه و چين است. تھديد پاکستان تازگی ندارد

اين طيارات قابليت مانور بيشتر را نسبت به .  از روسيه اقدام کرده است٣۵پاکستان به خريداری طيارات جنگندۀ سو 

پاکستان ھمچنان پروژۀ توليد . زياد آن به پاکستان خود داری ورزيد دارند که امريکا از ارسال تعداد ١۶طيارات اف 

اين طيارات ھم از زمرۀ بھترين در جھان .  را با چين به راه انداخته است١٧مشترک طيارات جنگندۀ رعد جی اف 
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د که به اگر پاکستان قادر گرد. شود  رقابت می کند و در ھر دو کشور توليد می١۵ و اف ١۶است که با طيارات اف 

ناگفته نبايد گذاشت که پاکستان در .  توليد نمايد، ديگر نيازی به تکنالوژی امريکا نخواھد داشت١٧تعداد زياد جی اف 

 یچين شامل است که با تکميل آن وضع اقتصادی و اجتماعی کشور ھا" يک کمر بند و يک جاده"طرح کوريدور 

 بيليونی ديگری ۴۵که يک طرح  ًدۀ اين طرح است، خصوصا اينپاکستان يک عضو عم. منطقه از ريشه تغيير می کند

روی .  شود و باعث انکشاف بندر گوادر در ناحيۀ بلوچستان می گردد، ھم روی دست است که در پاکستان ختم می

داند که  امريکا خوب می. ھمين داليل است که امريکا بر پاکستان عصبانيت می کند و تروريسم را بھانه می گيرد

دھد، اما خم بر ابرو   سال است که در امور افغانستان مداخله نموده و تروريسم را پرورش می۴٠ستان بيش از پاک

، دولت چين حمايت کامل خود را "ترمپ"بعد از پخش  طرح . نياورده است، زيرا منافع خودش در آن دخيل بوده است

  .ا نخواھد گذاشتاز پاکستان اعالم داشت و اظھار نمود که چين پاکستان را تنھ

در صحبت خود از ھند ستايش نمود و حمايت اين کشور را از افغانستان ستود و تقاضا نمود  که روابط " ترمپ"

ناشيانه افغانستان را ميدان رقابت دو دشمن ديرينه " ترمپ"خطر اينجاست که . ستراتيژيک امريکا و ھند گسترش يابد

افغانستان نبايد قربانی رقابت و مداخلۀ ھيچ .  آن اول افغانستان خواھد بوديعنی ھند و  پاکستان می سازد که بازندۀ

خسارات ناشی از . افغانستان مصيبت زده توان اين را ندارد که بتواند ميدان جنگ قدرت ھای رقيب گردد. کشوری شود

انستان از قبل ميدان رقابت افغ. جنگ نيابتی ميان کشور ھا در افغانستان، برای مردم ما بسيار مصيبت بار خواھد بود

ميان ايران، پاکستان، عربستان سعودی، ترکيه و ھند بوده است که مردم مظلوم ما بار ھا تاوان چنين رقابت ھا را 

حال اگر امريکا، رقابت بين ھند و پاکستان را در افغانستان شدت می بخشد، عواقب بس ناگواری نه تنھا . پرداخته اند

  . برای منطقه خواھد داشتبرای کشور ما، بلکه 

بار ھا " ترمپ"يکی از داليل تداوم تجاوز امريکا و اشغال افغانستان، تاراج منابع طبيعی زير زمينی افغانستان است که 

در جريان  مبارزات انتخاباتی از موجوديت يورانيوم و  مواد ناياب زمين در افغانستان " ترمپ. "به آن اشاره کرده است

اگر يکی از اھداف امريکا تاراج منابع طبيعی افغانستان باشد که ھست، . ريکا بايد از آن استفاده نمايدحرف زده که ام

نظر به گزارش نيويارک تايمز . اشغال کشور ما سال  ھا طول خواھد کشيد و جنگ وستيز دھه ھا تداوم خواھد يافت

د معدنی دست نخورده دارد که امريکا به آن چشم ريليون دالر  موا، افغانستان به قيمت يک ت٢٠١٧ی  جوال١٧رخۀ ؤم

 عضو ناتو  از  ساليان اول تجاوز تا کنون در تجارت و قاچاق مواد یھکذاء، امريکا و ساير کشور ھا. دوخته است

مخدره در  افغانستان و بيرون از کشور دست داشته و ازين طريق پول گزافی را برای خود کمائی نموده  و يک قسمت 

راست می گويد که او تمام زوايای  بحران افغانستان را از نظر " ترمپ. "ف نظامی خود را تمويل نموده انداز مصار

  .گذشتانده که قاچاق مواد مخدره و به يغما بردن مواد معدنی افغانستان ھم جزء ھمان زواياست

ترش و ادامۀ جنگ س که مخالف گ و صاحب نظران امريکاقابل ياد آوری است که نظر به عقايد يک عده از نويسندگان

 ھزار اجير را به  افغانستان ١٠٠مخفيانه تصميم خواھد گرفت  که به تعداد حد اقل " ترمپ"در افغانستان ھستند، ادارۀ 

در امريکا " دشمن"استخدام اجيران در محو . بفرستد تا اعمال کثيف و قتل و قتال را برای دولت امريکا انجام دھند

در جريان آمدن سفيدان به قارۀ جديد، اجيران در بدل جايزه به چنان کشتار سرخ پوستان دست زدند . اردسابقۀ طوالنی د

اين فرھنگ تا حال در امريکا باقی است و گاه گاھی از اجيران در بعضی نقاط . شود که ننگ تاريخ بشر ناميده می

صی امنيتی در واقعيت مانند ھمان اجيرانی اند سسات خصوؤم. شود جھان مانند عراق سوريه و افغانستان استفاده می

اين بار دست اين ظالمان و خون آشامان در خون . که در ساليان اوليۀ يورش سفيدان، می کشتند و ويران می کردند

 .مردم ما رنگين خواھد شد
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ًو موقتا نفس حسن استقبال کردند " ترمپ"دولت مزدور و مستعمراتی کابل و ساير عمال اجانب در کشور، از طرح 

طالبان با انتقاد . راحت کشيدند که می توانند چند صباحی ديگر در زنجير غالمی حيات نکبتبار خود را سپری نمايند

حيث يگانه عنصر   سياه اين  گروه تاريک انديش منۀظاھری، از طرح ترمپ ابراز خرسندی نمودند و معتقدند که وجھ

خالئی را که . د رفت و سرانجام مورد پذيرش جامعۀ ما قرار خواھد گرفتدر انظار افغان ھا بلند خواھ" مقاومت"

  .امريکا با تجاوزش به افغانستان خلق کرده، نصيب طالبان شده و به اين گروه اعتبار بخشيده است

 آن را مطالعه نمودم که يک پروگراف) سرخ پوستان(درين اواخر کتابی به ارتباط تاريخ امريکا از نظرگاه مردم بومی 

  :را به منطور  حسن ختام اينجا نقل می نمايم

تداوم و استمرار بين تجاوز و اشغال ملل مستقل بومی ھا برای تحت کنترول قرار دادن قارۀ شمال 

کار بردن عين تکتيک برای تحت کنترول قرار دادن جھان اساسی ترين عنصر در ه امريکا و ب

  .ی  اين تداوم  را تدارک می بيندقدرت نظام. شناخت آيندۀ امريکا در جھان است

ن اوليۀ نژاد سفيد  در اًامريکا دقيقا که در افغانستان و ساير نقاط جھان ھمان روش را در پيش گرفته است که مھاجر

فرقی که بين مردم افغانستان و بومی ھای قارۀ امريکا . در قارۀ امريکا به کار برده بودند) سرخ پوستان(مقابل بومی ھا 

 به منطق تاريخی و ءبا اتکا. است، تاريخ مطول ضد استعماری مردم افغانستان است  که در جھان نظير نداردموجود 

مبارزاتی مردم ما، امريکا مانند ساير جھان کشايان و متجاوزان، خواه بخواھد يا نخواھد سرانجام خاک ما را ترک 

  .خواھد گفت ولو که يک قرن ديگر ھم  اشغال کشور تداوم يابد

  

  

  

  

 

 


