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  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

     ٢٠٠٩ فبروری ١٩برلين، 
  
  
  
  

  افغانستان ــ ويتنام اوباما؟؟؟
  

  !!!ما نفس طوالنی دارد تاريخِ 
  

کا دقيقه ای چند را وقف اوضاع جنگی افغانستان نموده و ي امرCNN" سی ان ان"ن همين لحظه در تلويزيو
بر زبان يک متخصص نظامی امريکائی و " ويتنام اوباما"نظر اهل فن را در زمينه ميگرفتند، تا اينکه ترکيب 

قرار داده و در همين نکته چنان در دلم نشست که عزم جزم کردم، تا آن را عنوان . تحليگر اوضاع منطقه افتاد
  .نمايم" فغانستان آزاد ــ آزاد افغانستانا"ديم خوانندگان گرانقدر پورتال ذيلش عرايضم را تق

 ــ و ٣٦٠٠٠ کشور جهان در افغانستان مستقر اند، از جمله ٤١قرار احصائيه ای که دادند، همين اکنون عساکر 
آن تحت قوماندۀ مستقيم امريکا و متباقی تحت  ١٩٠٠٠ ــ عسکر امريکائی، که ٣٨٠٠٠به گفتۀ منابع المانی 

ادارۀ اوباما ديروز ازدياد عساکر امريکائی . اداره و رهبری ميگردد" ناتو"است که از طرف " آيساف"قوماندۀ 
 فبروری در ١٩نس وزرای دفاع پيمان ناتو که امروز ادر کانفر.  ديگر نيز اعالم نمود نفر١٧٠٠٠ه اندازۀ را ب

لند داير ميگردد، انتظار ميرود که امريکا بر متحدانش فشار بياورد تا عساکر بيشتر خود را در پو" کراکو"شهر 
 عسکر اضافی امريکائی به افغانستان، و آن هم يک روز پيش از ١٧٠٠٠اعالن اعزام . افغانستان بگمارند
يکا بلی؛ امر. ک هم پيمانشدر واقع سگنالی شمرده ميشود، بر انتظار امريکا از ممال" کراکو"تدوير کانفرانس 

 عمل پوشانده به ميدان انداخت و معلوم است که ممالک دنباله رو اتازونی بدين وسيله تأکيد خود را جامۀ
ی خود را اعالن  عسکر اضاف٥٠٠ومت ايتاليا اعزام ديروز حک.  نمايندخالینميتوانند، از زير فشار امريکا شانه 

  .  عسکر اضافی را متقبل گرديده بود٦٠٠لمان اعزام نمود و يک روز پيشتر از آن حکومت ا
بررسی گرديده و در زمينه تصميم گرفته خواهد شد، مشعر بر تشديد عمليات " کراکو"آنچه در کانفرانس ناتو در 

عرض اندام کرده و سزاوار " ويتنام اوباما"از همينجاست که ترکيب . نظامی قوای متجاوز در افغانستان است
؟؟؟ کسی که بحيث يک متخصص نظامی امريکا و تحليلگر اوضاع "ويتنام اوباما"اما چرا . دتوجيه ميگرد

او ميداند که . افغانستان ، اين اصطالح را بميدان انداخته، بدون شک که سخن هوائی و به گزاف نگفته است
امريکا ختم نمايد؛ ع ح جنگ افغانستان را هرو مرو به نفامريکای تحت ادارۀ اباما در نظر دارد که باصطال

اندام ميکند، اين سؤالی که حتمًا عرض . چنانکه اين نکته از تبليغات انتخاباتی اوباما هم دقيقًا استدراک ميشد
  :خواهد بود که 

 ارائه شده جانبجۀ اول، از دو درآيا امريکا قادر خواهد بود که برندۀ جنگ افغانستان گردد؟؟؟ جواب سؤال ب
  .خود افغانها و ديگر از طرف  نمايندگان قوای اشغالگر و تحليلگران غربیيکی از طرف . ميتواند

غيرت افغانی و شعور . کالن جواب خواهند داد" نی"و " نه"بدون ترديد که اين سؤال را افغانانها با يک 
و اما طرف مقابل چه جوابی را عرضه ميدارد؟؟؟ جواب د. فرهنگی و تاريخی ما حکم ديگری را اجازت نميدهد

اول جواب رسمی مقامات کشوری اشغالگران، و آن غير از اين بوده . گونه بوده ميتواند، آن هم از دو دسته مردم
  ». فرجام، برندۀ اين نبرد خواهيم بوددربلی؛ ما اين جنگ را خواهيم برد و آخر االمر و «: نميتواند، که 
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رن بيستم در افغانستان و قوای امريکائی در  اين جواب را قوای انگليسی در قرن نزدهم و قوای روسی در ق
ازينجاست که جواب قوای اشغالگر برای ما اصًال . ويتنام هم داده بودند، و تاريخ بطالن هر سه را برمال ساخت

ميماند جواب کسانی از کشورهای . بوده نميتواند، چون ايشان نميتوانند غير از اين جوابی هم بدهند" جواب"
چوکات اداری دول متجاوز ، سخن ميگويند و بارز ترين جواب همين است که من امروز از غربی که خارج از 

آن متخصص نظامی و تحليلگر اوضاع روانی ــ اجتماعی ــ نظامی افغانستان . شنيدم" سی ان ان"تلويزيون 
انه انتخاب کرده و به يقين که او اين جواب را آگاه". ويتنام اوباما"جواب خود را در يک کلمه ارائه کرد؛ در 

او پيش بينی ميکند، که امريکا خود را شديدًا در اين . را به زمين نينداخته است" پا در هوا"سخنی هوائی و 
  .باشد، در نظر بگيرد" ويتنام"جنگ منهمک خواهد ساخت، بدون اينکه آيندۀ آنرا که ميتواند نظير 

ور شان کشاست، که مقاومت افغانان را شکسته و در هر صورت، امريکای تحت رهبری اوباما تصميم گرفته 
ن گفته، که اوباما بار بار از آن سخنفر  ٣٠٠٠٠ازدياد عساکر امريکائی باندازۀ . را منکوب خود بسازد

 عسکر ٥٥٠٠٠همين اکنون . داشتر های ديگر ناتو را در افغانستان بدنبال خواهد وشمعلومدار ازدياد عساکر ک
 ١٧٠٠٠ مملکت جهان در افغانستان مستقر ساخته شده اند، که با ازدياد قوای امريکائی به اندازۀ ٤١از 

و اگر حکومت . نفر بالغ خواهد گشت) ٦٨٠٠٠ (٥٥٠٠٠٠عسکر ديگر، تنها قوای امريکائی به ) ٣٠٠٠٠(
بل وقع تعداد عساکر شان در افغانستان ساخته بتواند ــ که هر اوباما کشورهای پايدو خود را مجبور به افزايش قا

و اين برابر است با . نفر خواهد زد" يکصد هزار"آئينه ميتواند ــ تعداد کلی عساکر ناتو در افغانستان دکه به 
م وديب دما مگر شاه. دنآوردر، افغانستان را زير تسلط خويش ندقوای متجاوز روسی که در ظرف ده سال کوشيد

که اتحاد شوروی با مزايای سوق الجيشيی که داشت، و با وجودی که  يک اردوی منظم و بزرگ افغانی در 
با سرافگندگی تاريخی روس نتيجه آن شد، که قوای اشغالگر . پهلويش ايستاده بود، نتوانست، به مراد خود برسد

  .مجبور به ترک افغانستان گرديدند
يشی و امکانات وسيع اکماالتی و لوژيستکيی که مسکو داشت، به جرأت با مد نظر گرفتن مزايای سوق الج
ر از يکصد و پنجاه هزار برساند و از تشو بايد تعداد عساکر خود را به بيميتوان گفت، که قوای اشغالگر نات

  .تی خود را مطمئنانه تضمين نمايد، تا در سطح قوای متجاوز شوری برسدطرفی هم راههای اکماال
جه است، و از همينرو گاهی دست بدامان اميدانيم، قوای امريکائی به مشکل راههای اکماالتی مو طوری که 

 ايران ــ  دراز "آخوندی ــ کرالئی"روسيه می اندازد و اينک دست تکدی به سوی دشمن پدر پدر خود ــ رژيم 
  .کرده است

، پايگاههای نظامی امريکائی را در خاک ما در گدشته شاهد بوديم که ازبکستان بر اثر فشارهای فزايندۀ مسکو
 ١٩امروز . اينک عين وضع را در قرغزستان مشاهده ميکنيم. خود بست و قوای امريکائی را رخصت کرد

هوائی د کردن پايگاه  پارلمان قرغزستان با اکثريت قريب به اتفاق آراء تصميم  بر مسدو٢٠٠٩فبروری 
 امريکا در منطقه حساب ميشد، که از آن مهم نظامی پايگاههای يکی از" مناس. "گرفت" مناس"امريکائی در 

قسمی که از تلويزيون المان شنيدم، .  ميگرديدکائی مستقر در افغانستان، استفادۀ شايانيدر اکمال قطعات امر
 ، اخذ گرديد؛ يعنی اين فيصله "يک رأی مخالف"تصميم بستن پايگاه امريکائی در پارلمان قرغزستان فقط با 

. تحليلگران پای روسيه را در اين امر صريحًا و شديدًا دخيل ميدانند. ريبًا به اتفاق آراء صورت گرفته استتق
 تحتروسيۀ . کانيزمهائی برخورداراست که ميتواند ممالک آسيای مرکزی را زير فشار بگيردمروسيه از 

 و اينک  در دو دورۀ رياست جمهوریند ــ را بازی ميک"ی کهنزارها" ــ که عين رول "والديمير پوتين"ژی ير
معدوم ، نشاندهندۀ اين امر است که روسيه در صدد است تا باز مجد دوران اتحاد شوروی ارت خوددر دورۀ صد

  . بيش نيست"پوتين"، آله ای در دست "مدويدف" رئيس جمهور جديد روسيه،. ده بسازدزنمجددًا را 
  :بشکل معترضه تذکر ميدهم که 

ز تالشی اتحاد شوروی و پيمان وارسا، در حالت خطرناکی در بين دشمنان تاريخی خود ــ ممالک روسيه بعد ا( 
شوروی سابق پيوسته به پيمان ناتو اروپائی عضو پيمان ناتو ــ قرار گرفته است، خصوصًا که ممالک اقمار 

روسيه از . اصل نمايند اين پيمان را حعضويتجذب ميگردند و اخيرًا قرار است که اوکراين و گرجستان نيز 
از همين رو .  قرار گرفته و از طرف دشمنانش محاصره گرديده است"داخلیخطرناک وضعيت "گاه حربی در ن

مالک مو ما شاهديم که اين . وردياای مرکزی را زير تأثير مجدد خود بيپيوسته تقال دارد ، تا ال اقل ممالک آس
رای روسيه ب نيز متحد خوبی "ايران آخوندی"از طرف ديگر . نددوباره در مدار مسکو به چرخيدن آغاز کرده ا

اين متحد را نيز تالش فراوان و سعی بليغ دارد، تا  اوباما  از قرار معلوم امريکای تحت ادارۀولی. دده ميشرشم
  ). آورددر اقمار خويش ز مدار روسيه جدا ساخته و در زمرۀا

  :بعد از اين طفره برميگرديم، به اصل مطلب 
ی امريکائی در داخل خاک پاکستان، پيهم مورد حمالت طالبان قرار ميگيرد، امريکا لوژيستيکون راههای چ

 خود دراز کرده و راه اکماالتی جديد را از طريق مجبور گرديده است که دست بدامان رژيم دشمن هفت پشِت
  )پورتال دعوت ميکنمخوانندگان ارجمند را به مطالعۀ سه ترجمۀ اخيرم در  (.ايران تدارک ببيند
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شرايط "مقصد از يادآوری اين نکات اين بود، که قوای اشغالگر ناتو با چه مشکالتی مواجه ميباشند، که 
، بلکه به مراتب خرابتر ازين بهتر نيستنه تنها البته شرايط داخلی . دورنمای ظفر را بر ايشان ميبندد" خارجی
 قوای ناتو را تاريکتر ی پيروزپس منظررد و ي نسج تازه ميگمقاومت در داخل افغانستان روز بروز. هم هست
  .ميسازد

افغانان و ما  دانهای جنگ افغانستان بيازمايند؛بگذاريد، که قوای غرب هم بخت خود را در مي
  ود؟؟؟بميدانيم که برنده و بازندۀ اين جنگ که خواهد 

  
     نـَفـَس تاريخ ما هيچگاه نسوخته و اين بار نيز

 !!!!نخواهد بودغـير ازين 


