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 Political  سياسی

  
   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٩ جنوری ٠۴
  

  ...!"افغانستان شوروی را روسيه ساخت"... 
  

رئيس " دونالد ترمپ" از زبان  آنچه به مثابۀ عنوان از نظرتان گذشت، اعترافيست: کابل- ١٣٩٧ جدی ١٣ - پنجشنبه

  :جمھور امپرياليسم امريکا که امروز اين چنين در تويترش نگاشته است

Trump: "Russia used to be the Soviet Union. Afghanistan made it Russia because they went 
bankrupt fighting in Afghanistan. Russia." 

pic.twitter.com/oE0fuDLXyz 

اين که چنين تذکری از جانب فردی در مقام رئيس جمھور اياالت متحدۀ امريکا، يعنی بزرگترين رقيب گذشته و حال 

شوروی و روسيه، تا چه حدودی حقيقت دارد و تا چه حدی بخش ھائی از يک واقعيت را انعکاس می دھد، بحث آن را 

ًد؛ زيرا کامال مشخص است که در اضمحالل قدرتی مانند شوروی تنھا يک عامل آنھم عامل  گذاريم به زمان بعمی

خارجی نقش نداشته بلکه به ده ھا و صدھا عامل داخلی و خارجی ديگر ھمه اثر گذاشته اند تا چنان قدرت عظيمی را از 

  : ارزش دارد، تذکر چند نکته استآنچه برای من در اين نقل قول از ترمپ آنھم در ھمين مقاله. پای درآورده است

سيلی محکمی است بر دھان و رخسار تمام آنھائی که به تبعيت از رسانه ھا و جواسيس وابسته " ترمپ" اين اعتراف -١

به غرب، آگاھانه و ھدفمندانه نقش خلق ما را در راندن قوای اشغالگر شوروی ناچيز و حتا ناديده گرفته می خواھند به 

خالف چنان .  که گويا کمکھای غرب بوده است که ما قادرشديم شوروی را از کشور خود اخراج نمائيمھمه بقبوالنند

خونين از مقام رئيس جمھور امريکا، نه تنھا اخراج قوای شوروی را از افغانستان، محصول مبارزات " ترمپ"ادعائی 

خلق ما معرفی می دارد، بلکه پايش را از آن ھم جلو تر برده، اضمحالل شوروی را نيز ماحصل مبارزات خلق ما می 

  .داند

با اعتقاد راسخ به اين که تجاوز شوروی به افغانستان امری بوده غيرعادالنه و تجاوزکارانه و قايل شدن " ترمپ" -٢

ونی امريکا، با زبان بی زبانی و غير مستقيم اعالم می دارد که جنگ امريکا يک تشابه بين تجاوز شوروی و عملکرد کن

نيز يک بار ضمن سخنرانی ھا امريکا را " اوباما"ھرچند در گذشته . در افغانستان امريست تجاوزکارانه و غير عادالنه

حت و اذعان به تجاوزگرانه از گرفتن ماھيت تجاوزکارانه در افغانستان برحذر داشته بود، مگر اعترافی به اين صرا

  .بودن جنگ امريکا در افغانستان در نوع خود تا حال بی سابقه است
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 اين اعتراف در بطن خود پيامی را می رساند که سردمدار زورگويان جھان، کسی که در رأس يکی از بزرگترين و -٣

فغانستان به تشويش افتاده و وی را والنی شدن جنگ در اطمھيب ترين ارتش ھای جھان امپرياليستی قرار دارد، از 

او به خود اجازه نمی دھد تا با وجود برخورداری از چنان نيروی عظيمی ترسش را علنی ابراز . ترس برداشته است

دارد اما در جمالت پوشيده، نمی تواند درون ذھن خود را از مردم پنھان کند که از سرنوشت سوسيال امپرياليسم شوری 

از اين می ترسد که در نھايت امپرياليسم امريکا نيز به سرنوشت مپرياليسم امريکا ترسيده است و و مقايسۀ آن با ا

  .شوروی دچار شده تکه تکه گردد

  !ھموطنان گرامی

بيان چنين جمالتی و کرنش ھای اخير امپرياليسم امريکا مقابل طالب، نشان می دھد که ستراتيژيست ھای آن کشور 

 ھر چه ھستند سخت به ھا مگر آن چيز از آن ھا آگاھی نداريماکشور شان می دانند که مف ط ضعانقچيزھائی در مورد 

. ضرر بقای امپرياليسم امريکاست از ھمين رو رئيس جمھور آن کشور آگاھانه و يا ھم ناخودآگاه ھوشدارباش می دھد

  .ه کندد بررزم خويش بيفزائيم و نگذاريم که امپرياليسم امريکا بر ترسش غلبيپس می با

  !!سرکھا ما را می طلبد

 

  


