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  اوباماني جورج مك گاون به بارك حسۀ  پدرانحينصا
 به ارتباط افغانستان

 
 ۀ نامكي ی، ط١٩٧٢ سال  دركاي امری جمهوراستي ردي دموآرات سالخورده و آاندكي مك گاورن جورج

 نموده است آه از هي به اوباما توصد،ي به  نشر رسی جنور٢۵ ۀسرآشاده آه در اخبار واشنگتن پوست، مورخ
 از ی مك گاورن ناشحينصا.  رد را از غضب مردم افغان دور نگهداكاي در افغانستان در بردارد و امریماجراجوئ
    . ابتكار وادار ساخته استنيا به  است آه انتقام افغان او را یشت احساس وحۀ بلكه زادست،ي نی ویترحم انسان

  
 تعداد كي درك آرده باشد آه صرف نظر از دي افغانستان شاخي و  با مطالعه تار  مورخ استكيمك گاورن خود 

وزگران   و تجااني نخواهند داد و در مقابل زورگوی آه در هر  آشور  وجود دارد، مردم افغان تن به بردگنيخائن
  ". جمهورسي رئیراهت را در افغانستان گم نكن، آقا":  استني مك گاورن چنۀعنوان نام.   خواهند استادرانهيدل
   .كنمي ممي را در خود دارد، خدمت هموطنان تقدیكائي نوع امرحي نامه را آه نصاني انكات ین جا بعضيدر

  
  نكن آه افغانستان ی؟  لطفًا سعمينما مي به شما تقدشنهاديپ كي جمهور، ممكن است سي رئیآقا: سدي نوی گاورن ممك

 به  هي آنها به افغانستان شبفرستادن  از عراق و كاي عساآر امردنيآش.  ینمائ درست كاي امری  نظامیرا با قوا
 قتي است، حقی قدرت جهانني بزرگتركاير  امنكهيا.  است" برآمدن و در آتش افتادنیآرائ"  از  ضرب المثل

 آشور ني الي جنگ ساالران و قباخواستي بود و می موقفني قرن قبل در چنكي هم هي برتانیالآن امپراتور.  دارد
 كي همچنان یشورو.  دي آشور اخراج گردني ازی خود در آورد آه باالخره بعد از تلفات  درد آورۀطري سريرا ز

 آشور ني به ا١٩٧٩شغال افغانستان در سال  صد هزار عسكر خود را غرض اكي كهي وقتبود یائيقدرت معظم دن
 سقوط آن آشور را ۀني خود برگشتند آه  ده سال بعد  زمۀباالخره  لنگ و الش و شكست خورده به خان.  فرستاد

   . ساختايمه
 انه،ي ما در شرق میسينفرت از پال.  ستي نزمي راه حل عرض مبارزه با تروری معتقد شده ام آه قدرت نظاممن

 زمي  ترورلي از اسرائتي و حمای سرآوب آننده مانند مصر و عربستان سعودی هامي از رژیبانيراق، پشتاشغال ع
 قوس ني خود را در سر تاسر ای خواهد بود آه  ما حضور نظامنيراه حل بهتر ا.   كندي متيتقو  ماهي علشريرا ب

شش سال بعد، در .   بخشدلي را تقلزمي، اداره بوش به عراق حمله نمود تا ترور٢٠٠٣در سال .  ميبحران خاتمه ده
حمله بر عراق .  اتفاق خواهد افتادامدي پنيدر افغانستان هم ع.   آمتر نه شود،ي مدهي و شرارت دزمي ترورشتريآنجا ب

اده اند، به قهر و غضب  خود را از دست دی و خانه هالي فامی ها را آه اعضایو اشغال آنكشور نه تنها عراق
 ني ما دریاسي سی سر راه رهبربر  یجد   حالت موانعنيا.   ساخته استنيآورد،  بلكه همه  جهان اسالم را خشمگ

   . استموده از جهان خلق نیقسمت عمده ا
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 آشور نكهي مگر اكنمي مشنهادي مدت پنج سال پی جنگ را برا از یدور شما ۀ اداری جمهور،  من  براسي رئیآقا

 .ردي قرار گی جدديما مورد تهد
  
 بتي مصجي و نتا  هم به خطراتكاي مداران  امراستي تعداد از سكي آه دي آی مك گاورن  بر مۀ نامۀي خالل روحاز

.   خواهد آوردني بر سر متجاوزی برده و واقف گشته اند  آه باالخره ملت افغان چه بالئی در افغانستان پ جنگبار  
 پامال  شود  و ی مانند  شوروكاي  آه ابهت امرخواهدي نمرن مردم افغان، مك گاوی ضد استعمارخيتار از یبا آگاه

 ی نظامی رفتن قواروني مك گاورن قطع جنگ و بنكهيهم.   تكرار گرددگري بار دتناميشكست آن آشور در و
 یاسي در باتالق سكاياز افتادن امر ۀ سالخورداستمداري سني ترس انگري خود نماكند،ي مشنهادي از منطقه را پكايامر

   .  نخواهد بودی افغانستان است آه بسالمت برآمدن از آن آار سهلیو نظام
  
 آه بدون حضور دانندي فروشان  مهنيم.   به آشور انداخته استني مك گاورن لرزه بر اندام خائنۀ سرآشادۀنام

 ري خرد و خمیت دشمن شكن  مبارزان راه آزاد ضرباري روز هم بقا نخواهند آرد و در زكي كا،ي امرینظام
 ،ی علوم،ی محقق، گالب زو،یلي خلب،ينق حضرت، ،ی عبداهللا، قانون،ی دوستم، آرز،ی رباناف،يس.  خواهند شد

 ري دالوران و شني در سرزمی جائكاي امری بدون حضور نظامگري و صد ها خفاش و خون آشام د  مسعودم،يفه
 ی آه برای دي جدغالمان   تجاوز  و انيحام استعمار و نيمدافع طلبان، اديانق رودي مديام.  مردان نخواهند داشت

 مك گاورن را بدقت ۀ نامسازند،ي آماده می بندگی آرده و  خود را برای صف آرائی اول عوض آرزی نوآریفايا
  .  از نظر بگذارنند


