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  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی  

   ٢٠٠٩ فبروری ٢١  برلين، 
  
  
  

  ؟؟؟بارک اوباما ــ بوش ثانی يا بوش سياه
  

  يا کسی که بوش پيشش نی ميزند؟؟؟
  

، که هم "اوباما ــ بوش سياه"مطلبی درج گرديده، زير عنوان " خپلواکی ــ آزادی"اخير نشريۀ مبارز در شمارۀ 
اعجاب آور ازينرو که نويسندۀ مقاله چطور توانسته تمام کيفيات متن مقاله را در . نافذ است و هم اعجاب آور

، پيشگوئی ميکند، که اوباما در سياست و نافذ ازين خاطر که نويسنده با درايت سياسيی که دارد. عنوان بريزد
  .خارجی خود عين راهی را خواهد پيمود، که پيش کسوتش جارج دبليو بوش ــ بوش چوچه ــ پيموده است

 ٢٠٠٩ فبروری ٢٠ که در صفحۀ ٢٠٠٩ فبروری ١٩ــ مؤرخ " افغانستان ــ ويتنام اوباما؟؟؟"بنده ضمن مقالۀ 
  :آذين بست ــ چنين نوشتم " انستانافغانستان آزاد ــ آزاد افغ"پورتال 

بررسی گرديده و در زمينه تصميم گرفته خواهد شد، مشعر بر ) پولند(" کراکو"آنچه در کانفرانس ناتو در « 
عرض اندام " ويتنام اوباما"از همينجاست که ترکيب . تشديد عمليات نظامی قوای متجاوز در افغانستان است

؟؟؟ کسی که بحيث يک متخصص نظامی امريکا و "ويتنام اوباما"ا چرا ام. کرده و سزاوار توجيه ميگردد
. تحليلگر اوضاع افغانستان ، اين اصطالح را بميدان انداخته، بدون شک که سخن هوائی و به گزاف نگفته است
ا او ميداند که امريکای تحت ادارۀ اباما در نظر دارد که باصطالح جنگ افغانستان را هرو مرو به نفع امريک

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

آيا امريکا قادر خواهد بود که برندۀ جنگ افغانستان گردد؟؟؟ جواب سؤال بدرجۀ اول، از دو جانب ارائه شده 
  .فغانها و ديگر از طرف  نمايندگان قوای اشغالگر و تحليلگران غربیيکی از طرف خود ا. ميتواند

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

غير از اين بوده اول جواب رسمی مقامات کشوری اشغالگران، و آن . بوده ميتواند، آن هم از دو دسته مردم
  ."بلی؛ ما اين جنگ را خواهيم برد و آخر االمر و در فرجام، برندۀ اين نبرد خواهيم بود" : نميتواند، که 

م در افغانستان و قوای امريکائی در اين جواب را قوای انگليسی در قرن نزدهم و قوای روسی در قرن بيست
ازينجاست که جواب قوای اشغالگر برای ما اصًال . ويتنام هم داده بودند، و تاريخ بطالن هر سه را برمال ساخت

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

آن متخصص نظامی و تحليلگر اوضاع روانی ــ اجتماعی ــ نظامی افغانستان . شنيدم" سی ان ان"تلويزيون 
تخاب کرده و به يقين که او اين جواب را آگاهانه ان". 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 

ه مقاومت افغانان را شکسته و کشور شان در هر صورت، امريکای تحت رهبری اوباما تصميم گرفته است، ک
 نفر که اوباما بار بار از آن سخن گفته، ٣٠٠٠٠اندازۀ ه ازدياد عساکر امريکائی ب. را منکوب خود بسازد
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 عسکر ٥٥٠٠٠همين اکنون . معلومدار ازدياد عساکر کشور های ديگر ناتو را در افغانستان بدنبال خواهد داشت
 ١٧٠٠٠ستان مستقر ساخته شده اند، که با ازدياد قوای امريکائی به اندازۀ  مملکت جهان در افغان٤١از 

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

و اين برابر است با . نفر خواهد زد" يکصد هزار"آئينه ميتواند ــ تعداد کلی عساکر ناتو در افغانستان دکه به 
ما مگر شاهد بوديم . قوای متجاوز روسی که در ظرف ده سال کوشيدند، افغانستان را زير تسلط خويش درآورند

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

  .مجبور به ترک افغانستان گرديدند
با مد نظر گرفتن مزايای سوق الجيشی و امکانات وسيع اکماالتی و لوژيستکيی که مسکو داشت، به جرأت 

د و از نميتوان گفت، که قوای اشغالگر ناتو بايد تعداد عساکر خود را به بيشتر از يکصد و پنجاه هزار برسان
ختم نقل ( ».دنوای متجاوز شوری برسطرفی هم راههای اکماالتی خود را مطمئنانه تضمين نمايد، تا در سطح ق

  )قول 
، خواهد داد ميراثخوارش ، بارک اوباما، نه تنها ادامه ز کرده بود،آغا ) Jonior" ( چوچه"آنچه را جارج بوش 

 اين حکم نظاميست که بر اتازونی حکم ميراند، و !!!!به فرجام ظفرنمونش هم برساندخواهد کوشيد که بلکه 
بگذرايد که جهانکشايان به ترکتازيهای تاريخی !!!!  رأس قدرت بيايد، ادامه خواهد يافتفارغ از آن که، که در

 جواب ".گپ مرد، يکسيت و دو نميشود": خود ادامه بدهند، مردم افغانستان مگر يک جواب دارند، که گفته اند 
  :ه مردان اين سرزمين همانست که عمًال و در ميدانهای نبرد به جهانخواران داده شده ک

  
  !!!!"نـَفـَس تاريخ افغانستان هيچگاه نسوخته و اين بار هم نخواهد سوخت"

  
ــ می خواهد خود را به حيث " بارک حسين اوباما"کس نميداند؛ شايد بارک اوباما ــ و به گفتۀ ايرانيان دو آتشه 

  .ثبت دفتر ايام نمايد" فاتح افغانستان"
ستان بودند و حتی بعد از آن تا به امروز هم، مطبوعات دولتی يک زمانی که قوای اشغالگر شوروی در افغان

جنرال "و يا " جنرال بوريس گروموف"روسيه جنراالن اردوی خون آشام سرخ مستقر در افغانستان ــ از قبيل 
 و ما و جهانيان ندانستيم که وقتی اردوی سرخ. قلمداد ميکردند و ميکنند" قهرمانان جنگ افغانستان"ــ را " بديل

سرافگندگی و خفت تاريخی از خاک کوچکتری فتح و ظفری را در ميدانها جنگ افغانستان کمائی نکردند و با 
ناميد؟؟؟ اگر به قضاوت " قـهرمان"ئی را چطور بتوان دو شدند، ديگر منسوبان چنين اردور انداخته افغانستان

نام نهاد، و " بزدالن تاريخ جهان"و " تانبزدالن جنگ افغانس"وجدان بشريت گذاشته شود، چنين اشخاص را بايد 
همانقسمی . اما مثلی که مفاهيم در قاموس جنايتکاران و خائنان، طور ديگر تشريح ميگردند!!! نه چيزی ديگر

" قهرمان ملی افغانستان"را " خائن ملی افغانستان"ساختند و همانگونه که " شير پنجشير"را " بز پنجشير"که 
  .روسی و امريکائی را نيز با چنين القاب مطنطن مفتخر ساخت"  لــَگه و لــُگۀ"که هر قلمداد کردند، ميشود 

ما  .ثبت نام نمايد" فاتح"ود را بحيث ی که ميپزد، پيش از پيش خ"خيال پلو"بگذاريد که بارک اوباما نيز در 
وجود داشته " خيال پلو"مگر ميدانيم که در گرداب جنگ افغانستان محلی برای پزيدن 

  !!!!نميتواند
   

  :اگر از احکام کلی به جزئيات بگرائيم 
  مطلبی را خواندم، که انگيزۀ ARDکانال اول تلويزيون دولتی  المان موسوم به " ويديو تکست"امروز در 

  :در آنجا چنين آمده بود . تحرير اين مقاله گرديد
و اين عين . دنرا در محاکم امريکائی ندار حق اقامۀ دعوا زندانيان امريکا، که در بگرام نگهداری ميگردند،« 

اوباما مگر هدايت داده است، تا .  ــ گرفته بود" چوچه"تجويزيست که ادارۀ جارج دبليو بوش ــ جارج بوش 
  »....دمورد تجديد نظر قرار گير"  زندانی سازی"سياست 

معروف حکمفرماست که زندان بس سنگين و غير انسانی  در محابس امريکائی واقع در خاک افغانستان، شرايط
محبوس " بگرام" در محبس اتازونی در  همين اکنون  شش صد زندانی. عراق را به ياد می آرد" ابو غــَُريب"

 بعضًا .ايشان رفته، کمتر کسی اطالع دارديشان و شکنجه ها و بدرفتاريهائی که بر اند و از روزگار رقتبار ا
  .ی سفاک را تداعی مينمايد ظلم و شکنجۀ دوران نازيهارند، کهز اين زندان حکاياتی داآزاد شدگان ا

چرا حکوت امريکا به زندانيان مظلوم : سؤالی که بالفاصله با مطالعۀ اين خبر عرض اندام ميکند، اينست که 
  اجازۀ اقامۀ دعوا را در محاکم امريکائی نميدهد؟؟؟

 محض صدور چنين ،"خائن خائف است " و  "دزد سر خود پر دارد"شهور ما که مهای  به حکم ضرب المثل
خود در اين محاکم شديدًا " محکوميت"و " لزم گشتنُم"حکم نشان ميدهد که مقامات حکومتی امريکائی از 
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ايشان  محتوم و اجتناب ناپدذير " محکوميت"بلی؛ ميهراسند که در صورت اقامۀ چنين دعاوی، . ميهراسند
  .خواهد بود

   
 سرنوشت سياسی "بارک اوباما"ت را در نظر بگيريم و يا جزئيات را، ديده ميشود که در هر صورت، خواه کليا

  . افغانستان گره زده ، و آن را يک امر حياتی امريکا تلقی مينمايدسرنوشت جنگخود را با 
  

   ماآينده در قبال ماست و رويدادها نشان خواهند داد، که حکم تاريخ
  

  ؟؟ـتبر است يا حکم حکومت اوباما؟ مع
 

 


