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ارسالی  :داکتر سیدعبدهللا کاظم

اعالمیه انجمن سالمندان افغان در بی ایریا ـ شمال کالیفورنیا
در رابطه با اظهارات رئیس جمهور ترامپ در مورد افغانستان
(انجمن سالمندان افغان دربی ایریا ـ شمال کالیفورنیا در سال  2005تأسیس گردید و در سال  2006به حیث یک
مؤسسه غیرانتفاعی درآن ایالت رسما ً راجستر شد .از آن تاریخ تا امروز این انجمن با عضویت بیش از پنجاه نفر
از نخبگان منطقه اعم از زن و مرد هر پنجشنبه از ساعات ظهر تا عصر تشکیل جلسه داده و درباره موضوعات
مختلف به شمول رویداد های افغانستان به تبادل نظر و مباحثه می پردازد .در آخرین جلسه دیروز (پنجشنبه) مورخ
 25جوالی همه مباحثات بر اظهارات اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایاالت متحده امریکا درباره افغانستان
متمرکزبود و اعضای انجمن از سخنان ناعاقبت اندیشانه و غیر معمول دپلماتیک او متأثر و در عین زمان همچو
اظهارات را عنودانه در برابر کشوری دانستند که دوست و هم پیمان امریکا در راه مبارزه با تروریزم میباشد .آنها
به اتفاق آراء فیصله کردند تا مراتب تأثر عمیق خود را طی یک اعالمیه ابراز و از عواقب ناگوار و خطرات ناشی
از آن را در منطقه و بخصوص برای افغانستان و امریکا ،به مقامات امریکائی وشخص رئیس جمهور ترامپ
هوشدار دهند تا در سخنان خود پا از حد معمول فراتر نگذارد .با این روحیه انجمن سالمندان افغان در بی ایریا ـ
شمال کالیفورنیا اعالمیه ذیل را بدست نشر می سپارد)
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اعالمیه
(مورخ  26جوالی )2019
رئیس جمهور ترامپ حین دیدار با عمران خان صدراعظم پاکستان در قصر سفید بروز دوشنبه
مورخ  22جوالی  2019در نشست خبری در مورد افغانستان چنین گفت« :میتوانستم افغانستان
را نابود کنم .ما در [افغانستان] مانند پولیس عمل میکنیم ،ما نمی جنگیم ،اگر میخواستیم درست
بجنگی م ،دریک هفته فاتح جنگ می شدیم .من نمیخواهم ده ملیون نفر را بکشم ».دراین موقع
ترامپ روی بسوی عمران خان کرده گفت«:متوجه حرفم هستید؟ من نمیخواهم ده ملیون نفر را
بکشم ،من پالن هایی برای افغانستان دارم که اگر میخواستم درآن جنگ برنده شوم ،افغانستان از
صفحه روزگار محو می شد .کار افغانستان در دقیقا ً ده روز تمام بود .نمی خواهم آن مسیر را
بروم .برای همین داریم ما با پاکستان و دیگران کار میکنیم که خود را از نقش پولیس که فعالً
د پاڼو شمیره :له  1تر3
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داریم ،خالص کنیم .قرار نیست پولیس آنجا باشیم .امریکا  19سال است که در افغانستان حضور
دارد ،این مسخره است».
سخنان دونالد ترامپ به گونهای است که گویی افغانستان یک دولت دشمن بوده و با ایاالت متحده
در جنگ میباشد .او وقتی سخن میگفت ،اصالً این موضوع را در نظر نگرفت که امریکا
حضور مشورت ی و حمایتی در افغانستان دارد و بار جنگ را نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان
بر دوش میکشند .این نیروها و مجموع دولت افغانستان خودشان را متحد امریکا میدانند و اسناد
رسمی هم میان دو کشورامضاء شده که حضور نظامیان امریکایی در افغانستان بر مبنای همان
اسناد استوار است.
در مورد گفته های ترامپ حکومت افغانستان از حکومت امریکا توضیح خواسته است و اما
ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به این اظهارات گفته است که «افغانستان یکی از کهنترین
ملت – دولتهای دنیا است که در طول تاریخ از بحرانهای متعدد عبور نموده است .ملت افغانستان
به هیچ قدرت خارجی اجازه تعیین سرنوشت خویش را نداده و نخواهد داد».
ریاست جمهوری همچنان افزوده است که « :شراکت و همکاری ما با جهان و بهخصوص با ایاالت
متحده امریکا بر مبنای منافع متقابل و احترام متقابل است .ما از همکاری امریکا برای آوردن صلح
حمایت مینمائیم ،اما سرنوشت اساسی کشور ما در جلسات سران دول خارجی بدون حضور
زعامت افغانها تعیین شده نمیتواند .افغانستان ما با صالبت و ابهت در صحنه سیاست دنیا باقی
خواهد ماند».
ریاست جمهوری کشور در اعالمیهای گفته است که با درنظرداشت روابط همهجانبه میان دو دولت
همکار ،از مجرای دیپلماتیک و دولتی خواهان صراحت و توضیحات واشنگتن در مورد اظهارات
رییس جمهور ترمپ با صدراعظم پاکستان شده است.
این عکس العمل حکومت افغانستان اشاره واضح بیک واقعیتی است که در طول تاریخ زعمای
بزرگ افغانستان درمقابل بزرگترین نیروهای زمانش گفته اند .چنانچه شاه امان هللا غازی در اولین
بیانیه خود پس از رسیدن به مقام سلطنت بصراحت بیان کرد که« :من خود و کشور خود را از
لحاظ جمیع امور داخلی و خارجی بصورت کلی آزاد ،مستقل و غیروابسته اعالن میدارم و به هیچ
قدرت خارجی اجازه داده نخواهد شد تا یک سرمو به حقوق و امور داخلی و سیاست خارجی
افغانستان مداخله کند و اگر کسی زمانی چنان تجاوز نماید ،من حاضرم با این شمشیر گردنش را
قطع کنم ».آنوقت به سفیر انگلیس که در محضر بود گفت« :آنچه گفتم فهمیدی!» (کتاب :روابط
خارجی افغانستان ،نویسنده  :لودویک آدامک ،صفحه )28
لئوند برژنف رئیس هیئت شوروی در مذاکرا ت رسمی حین دومین سفر محمد داؤد اولین رئیس
جمهور افغانستان و هیئت معیتی او دراپریل  1977به مسکو با لحن آمرانه گفته بود که:
درافغانستان فعالیت های دوجانبه درپروژه های ملل متحد و دیگر پروژه های چند جانبه شمار
متخصصین کشورهای عضو ناتو بسیار زیاد شده است؛ درگذشته حکومت افغانستان از متخصصین
کشورهای عضو ناتو حداقل درمناطق شمالی آن کشور دعوت نمیکرد ،اما اکنون دیگر با آن شیوه
عمل نمیشود« .اتحاد شوروی به این انکشافات بانظر بد مینگرد و از حکومت افغانستان تقاضا
میکند تا خود را از تسلط آنها رهائی بخشد .آنها چیز دیگری جز جواسیس نیستند و روی مقاصد
امپریالیستی کارمیکنند».
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محمد داؤد در برابر این گفتار تحکم آمیز برژنف به آواز بلند چنین پاسخ داد (بقول صمد غوث عضو
هیئت افغانی) « :آنچه شما گفتید ،افغانها آنرا توقع نداشتند و مداخله درامور افغانستان میدانند.

افغانستان روابط خود را با شوروی با ارزش میداند .ما هیچ وقت بشما اجازه نخواهیم داد که به ما
حکم کنید که چگونه کشور خود را اداره کنیم ،چه کسی را در افغانستان استخدام نمائیم ،چگونه و
درکجا متخصصین را توظیف کنیم .این صرف مربوط به اداره دولت افغانستان است ،اگر ضرورت
باشد افغانستان غریب باقی خواهد ماند ،اما درفیصله های خود آزاد خواهد بود».
آقای ترامپ باید درک کند که در برابر یک ملت بزرگ و قهرمان قرار دارد که جهاد آن موجب شد
تا امریکا به یگانه قدرت بزرگ "سوپر یاور" جهان مبدل شود .اعالمیه ارگ نیز به همان مبنای
گفته شده که شاه امان هللا غازی در برابر انگلیس و محمد داؤد شهید در برابر شوروی گفته بود.
درست است که هر دو زعیم بزرگ خود را قربانی دفاع از حیثیت ملی افغانستان و آزادی
کشورکردند و در اثر توطئه های آن دو قدرت استکبار زمان یکی تاج و دیگری جان خود را از
دست دادند ،ولی ملت افغانستان همچنان با قوت خود باقی ماند وتا امروز با قبول هزار ها مشکل از
ناموس خود دفاع میکند و در آینده نیز راه و روش نیاکان خود را در پیش خواهد گرفت.
آقای ترامپ با اشاره به اینکه میتواند در ظرف ده روز افغانستان را از نقشه دنیا محو کند و با
کشتار ده ملیون افغان برنده جنگ  19ساله باشد ،اشتباه کرده است و هنوز از تاریخ این کشور و
مردم آن آگاهی الزم ندارد .آقای ترامپ با این نوع اظهارات مغرورانه خود مردم افغانستان را از
دوستی با امریکا بسوی دشمنی با آن کشور می کشاند .در حالیکه به تعداد  14هزار قوای نظامی
امریکا در افغانستان اقامت دارند ،اظهارات نا عاقبت اندیشانۀ او جان نظامیان امریکائی را با خطر
بیشتر مواجه می سازد .همین حاال کشورهای رقیب امریکا در افغانستان و نیز دوستان نام نهاد
امریکا از جمله پاکستان و عربستان با استفاده از تبلیغات فراوان یک عده از نظامیان افغان را
مستقیم و غیرمستقیم با شعارهای دینی و مذهبی برضد امریکا تحریک میکنند تا قوای آنها را حتی
در داخل قطعات شان مورد حمله قرار دهند .با اظهارات اخیر ترامپ به یقین که این عقده مندی در
بین اردو و نیز مردم افغانستان کسب شدت میکند و بیم آن میرود که برتعداد حمالت بر نیروهای
امریکائی در افغانستان بیشتر شود .دراین حال نباید آنعده افغانها را تروریست خطاب کرد ،بلکه
ریشه های عمیق این عقده مندی را درعمق راهکارهای ضد و نقیض امریکا در افغانستان دانست،
از جمله یکی هم همین نوع اظهارات ناعاقبت اندیشانه اخیر آقای ترامپ است.
اعضای انجمن سالمندان افغان در بی ایریا ـ شمال کالیفورنیا که هم کشور مألوف و اصیل خود
افغانستان و مردم با شهامت آنرا دوست دارند و نیز درعین زمان هریک به حیث شهروند امریکا
این حق را دارند که رئیس جمهور ترامپ را متوجه این اشتباهات خطیر او ساخته و هوشدار دهند
تا در بیانات خود دقت کرده و کاری نکند که موجب عقده مندی مردم افغانستان در برابر امریکا
گردد و حیات نظامیان امریکائی را در افغانستان با خطرات بیشتر مواجه سازد ،درغیر آن مسئولیت
عواقب آن بدوش رئیس جمهور ترامپ خواهد بود( .پایان اعالمیه)
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