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 با تبصرۀ آریانا افغانستان آنالین –صدای امریکا 

 
 06/01/2019 

 سفیر افغانستان: پالیسی امریکا و اظهارات ترمپ یکسان نیست

 

و آنچه که دونالد ترمپ، رئیس جمهور  های امریکاسفیر افغانستان در واشنگتن گفته است که میان پالیسی

 این کشور در بارۀ "جهاد افغانستان" ابراز کرده است، اختالف وجود دارد.

رویا رحمانی که به تازگی به عنوان سفیر افغانستان در واشنگتن تعیین شده، این اظهارات را پس از آن ابراز 

 را موجه دانسته بود.کرد که رئیس جمهور ترمپ، حملۀ شوروی سابق به افغانستان 

 ابق بود.س صورت گرفت که از جانب افغانستان متوجه شورویآقای ترمپ گفته بود که این حمله به دلیل تهدیدهایی 

العمل ما )به اظهارات ترمپ(  کسصی با صدای امریکا گفت "اولین عخانم رحمانی، در یک گفتگوی اختصا

 این بود که خواستار وضاحت بیشتر شدیم؛ چون در بین پالیسی و آنچه که او گفت، اختالف وجود دارد."

سفیر افغانستان در واشنگتن افزود "آنچه که به جهاد افغانستان ربط دارد، باید بگویم که ما به جهاد مردم خود و 

 ی با جامعه جهانی در برابر شوروی سابق انجام دادند، افتخار می کنیم."به آنچه مردم افغانستان در همکار

هفته گذشته، رئیس جمهور ترمپ در یک جلسۀ کابینه امریکا گفت "افغانستان، اتحاد جماهیر شوروی را به 

 ها در افغانستانروسیه بدل کرد، زیرا جنگ افغانستان، شوروی را ورشکست ساخت. دلیل حضور نظامی روس

 کار درستی انجام داد." شدند و روسیه با حضور در آنجا )افغانستان( ها از آنجا وارد روسیه میتروریست ن بود که ای
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این اظهارات، با عکس العمل دولت افغانستان روبرو شد. ریاست جمهوری این کشور با نشر یک اعالمیه 

از مقامات دولتی افغانستان نیز در صفحات خواستار وضاحت امریکا راجع به این اظهارات شد و شماری دیگر 

 تویتر خود، به دفاع از مبارزۀ مردم افغانستان در برابر شوروی سابق پرداختند.

درین جای شکی نیست که رئیس جمهور ترمپ در شبانه روز، راجع به امور  تبصرۀ آریانا افغانستان آنالین:

تی از طریق تویتر ارسال میدارد که ثبت میگردد، ولی مملکت خویش و جهان چندین بار اظهاراتی مینماید و ح

یا منکر آنچه گفته است میگردد و یا از آن منصرف میشود، ولی آنچه را اخیراً در مورد خطر تروریزم از ورای 

سرحدات افغانستان به سمت شوروی سابق بیان داشته است، وا قعاً سبب خنده و گریه میگردد؛ هیچ انسان عاقلی 

به مسائل جهان بلدیت داشته باشد، چنین اظهارات بی سابقه ای را در زمینۀ هجوم شوروی و اشغال  که اندکی

که نه تنها دو ملیون نفوس آن سرزمین بر ناحق جان های شان  نمی نماید یک مملکت بیطرف و مردم مظلوم آن

  .را از دست دادند، بلکه هفت ملیون یا بیشتر آنها آواره گردیدند

دنیا و ابر قدرت جهانی، اگر ازو سؤال شود که این دیموکراسی ترین جمهوری گسمت رئیس دولت بزراینکه به 

تروریستان مگر کی بودند و از کجا آمدند و به کجا رفتند، به یقین جواب وی اصالً ربطی به موضوع نخواهد 

میشد عسکر متجاوز شوروی  این گفتۀ مسخره به ادعای اولیای امور شوروی سابق شباهت دارد که گفته داشت. 

ا ر آقای ترمپکاش کسی گشته است.  کشور مارهسپار»!« برای حفظ سرحدات افغانستان از خطر همسایگان

گ برای انتقام از جن بفهماند که تجاوز شوروی به خاک پاک افغانستان، چگونه با پالن های قبل از وقت امریکا

مخرب خلق و پرچم، به گفتۀ )برژنسکی(، در عصر متزلزل احزاب و آمادگی  و با درک موجودیت ویتنام

 جمهوریت اول در افغانستان پی ریزی گردید. آنان که ندانند و ندانند که ندانند!
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