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 چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــباد
 همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم
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 Political  سياسی       

        
  :يادداشت  

ال  چنانکه در مورد چندين مقالۀ ديگر اين رشته نيز نوشتيم،           ستان   "مواضع پورت ـ آزاد افغان ستان آزاد ـ ال  " افغان را در قب
شر     رئيس جمهور در اياالت متحده امريکا، اعالميه پورتال که به همين منا            "تغيير" ده گردسبت ن ساز  ؛ ي شر  . دروشن مي ن

 .، احترام ما را به امر آزادی عقيده و بيان می رساند"تغيير"نظرات متعدد در قبال اين 
  

  AA-AA   پورتال                                                                                               
  
 
  

  !نويسندۀ گرانقدر، جناب عصمت رسا
پورتال  آغاز همکاری شما را با نوشتهبا اين يقين که اين . به نشرش ميپردازيم و راز سپاس دريافتهبا را با نۀ تالمقا
خوش آمديد ارجمند پورتال،  انسندگنويحلقۀ تشريف آوری تان را به نويد ميدهد،  "د افغانستاناافغانستان آزاد ــ آز"

  .اشيم ب بعدی شما میدريافت مطالب و منتظر گفته
  با تقديم محبت. موفق و سعادتمند باشيد

  
  AA-AA  ادارۀ پورتال                                

  
  
  
  

  عصمت رسا
  ٢٠٠٨ نومبر ١٦

  
  

  
  اگر من بارک اوباما ميبودم

  
وش که  دست آوردها بشري را  در عرصۀ  رعايت حقوق بشر و حفظ صلح  هشت سالۀ بۀسياست هاي ماجراجويان

و دوستي ملل  جهان شد يدًا خدشه دار نموده است ، سبب پيروزي چشمگير آقاي بارک اوباما در انتخابات رياست 
  . جمهوري اياالت متحدۀ امريکا گرديده  و موجب  استقبال وسيع جهاني از ين پيروزي گرديده است

  
. آقاي اوباما چگونه  سياستي را در پيش خواهد گرفت، حاال ميتوان در مورد آن صرفًا حدس  و گمانه زني کرداينکه 

زمان،  در آينده ای  نه چندان دور تفاوت وي را نسبت به بوش در مقياس داخلي امريکا و در سطح جهاني نشان 
  . خواهد داد

  
 درس هاي آموخته از آن خاصتًا در سياست خارجي اياالت آقاي اوبا ما با درنظرداشت سياست هاي غلط بوش و
  .متحدۀ امريکا بايد روش کامًال جديدي را اختيار نمايد

اگر من اوباما ميبودم به تاسي ازين اصل که پرابلم افغانستان راه حل  نظامي ندارد، با احراز مقام رياست جمهوري 
گ با مقاومت مسلح افغاني باب مذاکره را مي  افغانستان، بال درناياالت متحدۀ امريکا  بجاي اعزام قواي تازه دم به

گشودم و با آنها روي چنان يک مکانيزم به توافق ميرسيدم که افغانها امکان واقعي و مستقالنۀ انتخاب نظام و زعامت 
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سياسي خويش را بدست مي آوردند و بدين ترتيب از شکست مطلق اياالت متخدۀ امريکا و ناتو در افغانستان که 
  . اکي را براي مردم افغانستان و بشريت در قبال خواهد داشت ، جلوگيري ميکردمعواقب خطرن

  
 سپتمبر نداشتند و مورد  ١١اگر من اوباما ميبودم از مردم افغانستان که هيج نوع ارتباطي با حمالت تروريستي 

هاي سربازان امريکائي و بمباردمان هاي کور و وحشيانۀ  قواي هوائي و زميني قرار مي گيرند و هکذا از خانواده 
  . ساير کشورها که فرزندان شان را در جنگ افغانستان از دست داده اند، معذرت ميخواستم

  
اگر من اوباما ميبودم زندان مخوف گوانتانمو و ساير زندانها و شکنجه گاههاي  امريکائي را در افغانستان من جمله 

 ساختم و هکذا افرادي که مغاير موازين ملي و بين المللي در زندان و شکنجه گاه  بگرام و قندهار را مسدود مي
  .زندانهاي  نامبرده محبوس بوده و يا محبوس اند و يا اينکه شکنجه شده باشند، جبران خساره مينمودم

  
 اگر من اوباما مي بودم براي تداوم و توسعۀ امپراتوري امريکا بيهوده تالش نميکردم، چون هيچ امپراتوري 

من در عوض، اياالت . ي نبوده و مردم در جهان کنوني موجوديت امپراتوريها را ديگر تحمل کرده نمي توانندجاويدان
متحدۀ امريکا را منحيث کشور متساوي الحقوق با ساير کشورها به فکتور قوي صلح ميان مردمان و کشور هاي 

  .امريکا را اعاده مينمودمجهان مبدل ميساختم  و بدين وسيله حثييت از دست رفتۀ اياالت متحدۀ 
اگر من اوباما ميبودم به سياست ديکته و باجگيري از متحدين اياالت متحدۀ امريکا خاتمه ميدادم زيرا هم پيمانان 
بيشتر ازين به اين ديکته تن درنخواهند داد، که درز موجود در ميان کشورهاي ناتو در رابطه به افغانستان مؤيد اين 

  .ادعا است
  .باما ميبودم نقش از دست رفتۀ  ملل متحد را در حل منازعات بين المللي مجددًا احياء مينمودم اگر من او

اگر من اوباما ميبودم به اصل  عدم لشکر کشي و عدم  تجاوز باالي دول خرد و کوچک و عدم تغيير رژيم هاي 
  . سياسي آنها در عمل،  معتقد باقي ميماندم

  
افيائي اقتصادي را که سيستم مالي جهان را به بحران مواجه ساخته و پول مردم را در اگر من اوباما ميبودم حلقات م

  .مقياس جهان غارت نموده اند، به ميز محاکمه مي کشاندم 
  

اگر اوباما مطالبات فوق و يا حد اقل  بخش عمدۀ اين مطالبات را برآورده نسازد، در حقيقت همان بوش خواهد بود 
اين يک حالت درد ناک است  که مردم اياالت متحدۀ امريکا يک چانس تاريخي خويش را !! گراما  با نام و نشان دي
  !!!از دست خواهند داد

   
 

  
 


