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     شا ند ن اداره ترومپ وبه درازاک: افغانستان وبالءمنابع طبعی        

                                                                                     جنگ امریکا                                        
Afghanistan and  the curse  of Natural  Resource:  the Trump 

administration  continues’s longest war                   

                                                                                                                         
:  گفت «  سی ان ان »باشبکه ای  خود( 3602)سال  درمصاحبه ای دونالد ترومپ       

که بود اما وی  اظهارداشت « اشتباه وحشتناک»یک ( 3660)حمله به افغانستان درسال 

غیر آن  دولت  در  چه ند داشت  به ادامه این جنگز  نیانیروهای  ایاالت متحده  امریکا  

اشتباه بزرگ ما  دراین بود  که ما چرا :  افغانستان سقوط میکرد وی دراینمورد  میگوید

خود  یک فریب ودرواقیعت امر غم واندوه در مرحله اول درگیر این جنگ شدیم  که این 

یم بلکه بهتر بود که از افغانستان  ید تا این مرحله میرسید بزرگ میتواند تلقی شود  ما نبا

ما نیروهای  که اگر   یم  ولی یک چیزی را که نباید فراموش کرد آن اینست خارج میشد

نیه  اافغانستان بیش از دوث ل سقوط  دولت احتما  خارج  می ساختیم خودرا از افغانستان 

                 .نبود  یعنی که با ترک نیروهای نظامی ما از آن کشور سقوط دولت افغانستان حتمی بود

به  ارتباط جنگ (  3602)در سا ل    دونا لد ترومپشگفت اور اینکه  لحن و صدای   

کرده بو د  از هم کاماًل درافغانستان آنچه که در هما ن سا ل در تویتر خود اظها ر نظر 

                                                                                                          . تفا وت را نشا ن میدهد 

( 0202)ل  تا سارا جازه ندهید که رهبران احمق ما با امضای توافقنامه ای ؛ ما ا        

                                         . کندسا ختن امریکای بزرگ نگه این همه هزینه ها ازدرجنگ افغا نستا ن  با صرف 



همانطوریکه اداره جورج دبلیو بوش پس از حمالت   ریس جمهور دونالد ترومپ            

فغانستان آغاز کرد وبعدًا اداره  جنگ را با تهاجم باالی ا( 3660)ل  یازدهم ماه سپتمبرسا

این جنگ طوالنی   ادامه  زد ترومپ  امر بارک اوباما میخواست این جنگ را متوقف سا

متحده امریکا   نچه که او  به وزیر دفاع ایاالت در نمود  چنا را درافغانستان  صا امریکا

ل سربازان  درمورد ارسار کامل داد  تا او  اختیا« سگ دیوانه »ملقب به   یست جیمز ما

مطلب   ید  این نما ذ  طر شکست طالبان  تصمیم اتخا ن  بخا نستا فی  امریکا به افغا اضا

                                                                                                           : را رویتر  گذارش داد 

 در افغانستان  همسان همان تصمیمی  گ نیروهای اضافی به جن این تصمیم یعنی ارسال  

عراق وسوریه  اتخا ذ رد که مقامات ذیصالح ایاالت متحده امریکا در موماه اپریل است 

به ارتباط جنگ درافغانستان هشدادر به کنگره امریکا  تیس مامزجیوزمانیکه نموده بودند

سال  نمی ( 02)جانبه امریکا در این مدت   داد  که نیروهای افغانستان با وجو حمایت هم

                                    . فی به افغانستان فرستاده شود  جنگند  همچو تصمیم گرفته شد که باید نیروهای اضا

در   هفته گذ شته  ما تیس : ید ره مینما ما تیس  به این موضوع چنین اشا    

ن  نستا ما اکنون در جنگ افغا» : مسلح مجلس سنا گفت ت  ما مصاحبه با کمیته ای  خد

.                                                                                                توانی را دراسرع وقت تصحیح خواهیم کرد وما این نقیصه ویا نا« برنده نیستیم

امریکا  دراین جنگ   شین جنگی ما  که   ه استشد روشن  ماًل  اکنون برای همه کا      

که سرانجام به این واقیعت شد ( 02)وافزون به آن فقط واشنگتن طی مد ت ! برنده نیست 

از سال  معترف میگردد  که دراین جنگ طوالنی یعنی  ر این اگاهی  تلخ پی برد ودرکنا

یا ت ها کشته  وبیش از در عمل یی سربازان امریکا(  3266)تا اکنون  بیش از ( 3660)

همچنان حسب گذارش   –سربازان  دیگر امریکایی مجروح ومعیوب شده اند « 02666»

ریس کمیته  نیروهای (  senator John McCain)جان مکین سناتور( Reuter)رویتر 

ن  مسلح جنگی  از جنرال جیمز ماتیس  در مورد وضیعت  ناپایدار  افغانستان  در جریا

که ایاالت متحده امریکا  نیاز به تغیر وباز رسی  درستراتیژی :  داد رسی  پرسید وگفت 

یل شدن  وضیعت اطراف  ما خواهان  تبدخود دارد  درصورتیکه اگرودر افزایش منابع 

وماتیس  افاده ها وسخنان  جان مکین را کاماًل  تصدیق نموده واضافه کرد .. خود هستیم 

.                                                                                        «سیم  این نیاز را درک  نموده ومی شنا  ما بصورت عاجل »: 

پنتاگون درحال  پیشبرد برنامه های  » : نیویارک تایمز  درمورد چنین  گذارش داد که    

ت   به افغانستان  بخاطر  تامین ثبا فی  سربازان اضا(  2666)تا ( 2666)مبنی به اعزام 

                                                                                                   . افغانستان است 

ک  توافقنامه  امنیتی واشنگتن وکابل  ی« 3602»ماه  سپتمبر سا ل «  26»درتاریخ      

با درنظرداشت محتوی آن توافقنامه  بعد از ماموریت رزمی امضا کردند  که دوجانبه را 

که تا زمان  ختم ماموریت البته » ماه دسمبر به پایان رسد( 20)المللی که قراربود دربین 



نیروهای جنگی ایاالت متحده امریکا (  06666)در حدود «  بارک اوباما  پایان نیافت 

                                                                                                                            اول جنوری  از تریخ   سر نبه دوجا  هم انتوافقن  واین   ند قی خواهند ما درافغانستان با

 

ایاالت متحده   بق جمهور سا ریس  رک اوباما  با با«  کرزی»ن  حامد  نستا ریس جمهور اسبق افغا

                            (از منابع روزانه مطبوعاتی  افغانستان ) ل دست دادن  امضای توافقنامه امنیتی دوجانبه درحاامریکا 

آن موعد  به اعتبا رش وفراتر از(  3632)قا بل اجرا و تا پا یا ن  سا ل (  3602)سا ل 

مه یک دیگر  بخاطر فسخ این توافقنا ل قبلدوساند مگر آنکه هردوطرف  قی خواهد ما با

نشا ن میدهد  که  سربا زان  امریکا یی برای «  فراتر»کلمه   -گذارند  ن خودرا درجریا

یا تا زمانیکه ایاالت متحده امریکا به حیث یک )همیشه  درافغا نستا ن  باقی خواهند ماند 

غا نستا ن داشته با شد  چونکه  امپراتور مقتتد ر درجستجوی  د سترسی به منا بع طبعی اف

افغانستان  کشور سرشا ر از منا بع طبعی  مثل   سرب ، باریت ، زغا ل سنگ ،  مس ،  

تالک  ، گوگرد ، زنک ، سنگ آهن ، نمک  ،  نفت  ، سنگ های  قیمتی   ،  زمین های 

قد ا ر ه که دراین کشور موازسوی هم البتشد  میبا....و  زراعتی حاصلحیز ، گاز طبعی 

که برای گرم نگهداشتن با زار های امریکا برای مصرف کنند زیادی تریاک تولید میشود 

درمقا له ای که  توسط  نیویارک تایمز   . گان هروین منبع سودمند وقابل دسترس میبا شد

منتشر شد ، مقامات ارشد ایاالت متحده امریکا  از فراوانی  ذخایر معد نی وسا یر منابع 

طبعی افغانستان  میتوانند  که روند جنگ را در افغانستان  تغیر دهند  وآن به این مفهوم  

ماند  یا تا زما نی درافغانستان که نیروهای نظامی امریکا  بطور نا محدود  باقی خواهند 

                                                                                                                  . تا که این منابع طبعی افغانستان را بصورت کامل تخلیه وتاراج نما یند  دباقی خواهند بو

یاالت متحده امریکا  ارزش تمام ذخایر ومعادن دست نخورده مقامات ارشد ا فته ای گبه   

یر  فراتر از ذخا  زده شده است  که بمراتب  افغانستان  درحدود یک تریلیون دالر  تخمین

وبطور کلی  میتواند   کافی   اندازه   شد  وبه میبا  قلبی  خته شده ای شنا تخمین زده شده و



                                                                                        . نگ را درافغانستان  تغیر دهد اقتصاد افغانستان  وشاید که روند ج

، مس ،   عظیم آهن ن از جمله رگه های   نستا ذخایر طبعی ناشناخته شده قبلی  افغا       

طال  وفلزات مهم صنعتی مانند لیتیوم ،  به مقادیر زیاد وهنگفت  وشامل  بسا  کوبالت ،

از مواد ومینرالهای معدنی هستند که برای صنایع مدرن  ضرور ودرخوراهمیت  میباشد 

که افغانستان با داشتن همچو ذخایرمینرال های قیمتی  میتواند  به یکی ازمهمترین مراکز 

که دراینمورد  . ا  درجها ن جای پا پیدا نماید  ویا مبد ل شود معد نی ایاالت متحده امریک

                                                                                  .مقا ما ت ذ یصالح وارشد امریکا  همه با همه همنظر هستند

چنان  اسوشیتید پرس یک  گذارش منتشر شده  دردرماه اپریل سا ل گذ شته  طی          

گذارش داده شد  که ثروت نا شی از لیتیوم  افغانستا ن درتحت حما یت ونظا رت مستقیم 

                                                                                                                                 :شخص دونالد ترومپ قرار گرفته است  این منبع نشراتی درضمن می افزاید که 

دونالد ترومپ را  بخاطر  افغانستان  پیوسته درتالش است  تا توجه  ریس جمهوردولت   

نی خود ازجمله   گسترده ای ایاالت متحده امریکا ازانبوه ثروت های گسترده معدحما یت 

تری های  کمپیوتر  ازآن  لیتیوم وفلز نقره  که در صنعت  ساختن تیایفون های همراه وبا

استفاده میشود  ویکی ازعمده ترین  مواد ضروری  وسا یل زندگی مدرن  امروزی است  

مل  بهره برداری  از ثروت ها وموادمعد نی د ست نخورده افغانستان  که شا. جلب نما ید

زیاد  ذغال سنگ وزمین های حاصلخیز نادر وکمیاب است وبرحسب براوردهای دیر مقا

( 2)ینی  وبی سروصدا ارزش  این همه ثروت های مخفی افغانستان  بیش از یک تا تخم

                                                                                      . تریلیون دالرپذیرفته  شده است 

                                                                                                                               
 کسب تجارت ویا  نس قابل مالحظه ای از هزینه  دونالد ترومپ یک فرصت ویا یک چا

می بیند واز سوی  امریکا  هبرای مردم افغانستان وپرسونل نظامی ایاالت متحد   رار وکا

به یک محل ( درهمجواری با ایران )دیگر  واشنگتن همچنان  ممکن است  افغانستان را 

بتواند ازاین  محل به   درآینده ها   بنگرد  که  سب برای استراتیژی خودا وموقیعتی   من

امریکا    متحده قابل تذکر است که ایاالت . یک حمله نظامی علیه ایران دست بکا رشود 



القاعده ویا   بودی را علیه نا رزه خود تیز مبا تیغ  ز  به این طرز تفکر نیست که لبهگهر

معطوف نما ید ویا هرگز در اند یشه تهد ید از جا نب تروریزم  نبوده  بلکه  تما م  طالبان 

نستا ن  است  افغا  نخورده  توجه امریکا معطوف به تا راج منابع طبعی پرارزش د ست

                                                                                                                                  . وبس

وجود داشته    صفت یک امپراتور گرسنه وپرحرص وآزبه تا زمانیکه واشنگتن فلهذا     

باقی خواهند   نیز درافغانستان( 3632)یکا  بعد از سال باشد ، سربازان ایاالت متحده امر

ن  لبا ید طا با تهد  یاالت متحده امریکا  برد وموفقیت را  ماند  علیرغم  این واقیعت  که ا

ن را تنها بخاطر  تخلیه وغارت   نستا افغا نتواست دراین جنگ از آن خود کند   امریکا ؛ 

با «  ناتو»  ن جم آ ومتحد نزدیک متها  امریکا لذا    ل نمود ه است منابع طبعی آن  اشغا

ن  تا زما نی به شکل از اشکال  نستا درافغار اند ضید  وخطرات  حا  قبولی هرگونه تهد

                                                                              . باقی بما ند  تا که این همه ثروت های طبعی این کشور جنگ زده را از آن خود کند 

 اب  به همه گمراهان و جوانب درگیر دراین جنگ وجدالخط   :تبصره توسط این قلم 

   :بی حاصل 

بجز اینکه  ن یا شما  -وافغان کشی  آغاز جنگ  از هنگام:  شما وارثان دروغین اسالم 

ثروت های هنگفتی از مردم را چور وچپاول نمودید  و امروز صاحب میلیاردها دالر در 

نفرین   کدام خدمت شده ایدر ن وبه اسالم مصد نستا بمردم افغا نی هستیدبا نک های جها 

                                                  . پاکستان و اخوند های ایران( آی اس آی   )ن  اسه لیس وکاولعنت بشما شاگردان 

از مدت که در طول  – شما دزدان  وسیا ستمداران تازه به دوران رسیده  شورای نظار

سالح فروش تانک و مشهورزنام دزدگهای قیمتی واستفاده اسنهای طوالنی بجز ازقاچاق 

 ول دارایی های  ه چور وچپان ب ها وطیارات  افغانستان  ازبیت المال، سران ورهبران تا

نی انبار وذخیره نموده اید  دیگر  نک های جها باه وپول های هنگفتی را درپرداخت مردم

از سر   چه افتخار دارید که از صحنه دور نمیشوید وآن روزها را فراموش نموده اید که

کابل را ومردم  بل باالی مردم شهر راکت فیر مینمودی های اطراف کاتپه های بلند وکوه

.        شما هرگز نبوده ونخواهد بود  ن هم بمثل راستی که شیطابخاک وخون میکشا ند ید  

بشما سزاوار نیست ربردن واژه روشنفکری  بکا:  شما روشنفکران فروخته شده وطامع

از گوشه ای   که درهیچتی هستید  انده ترین افکار ونظریاممی عقب چونکه شما مبلغ و حا

  روشنگرانه از طرفازجهان نظیرشماخیره سران پیدا نمیشودیک نعره وصدای مردانه و

ودگم شما  که   مد ت خشک و جا شما ونفرین به این نظریا شما  شنیده نمیشود  نفرین به

رجگر سرمایه  م فرسوده وتاخوانی  از ثروتمندان واشرار و  نظا ثنا  به جز ازمداحی و 

شما ها را دید یم  که  ما   – میشودن هیچ  نظر وایده ای درنزد شما مالحظه  داری دیگر

تکبیر  ونعره   مشهور به قصاب کابل با اهتزاز بیرق ها « حکمتیار»درجلو موترگلبدین 

.                                                             هللا اکبر اور بدرقه میکردید براستی شما از جمله وجدان گم شده ها هستید 



که دشمنان :   بشما مردم خاموش افغانستان وبشما  افغانان وطنپرست  خطاب مینمایم

مه مصروف چور وچپاول ثروت های داخلی وخارجی شما  با دولت دست نشانده همه وه

را از   این دشمنانوبا اتحا د ویکرنگی   برخیزید  دیرینه   ازخواب  هستند شماها  طبعی

                     .                                                                             سرزمین خود  برانید ونگذارید که اوالد شما نیز محتاج یک لقمه نان باشد

شما باید دراینمورد بیاند یشد آنچنانیکه رسانه های خود غربی  پرده از  چپا ول  وغارت 

خاموشی شما  –دزدان بین االمللی شان برمیدارند و اجندای کا رشا ن را برمال میسا زند 
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