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  بدانددي را آه اوباما بایزيچ
 

 اجدادش را  ذلتبار خود وۀ به عقب  نگاه آند و گذشتكباري ستي باكا،ي امری جمهوراستي قبل از به عهده گرفتن پست راوباما
.    و دور  جهان بردنددندي آشی غالمري  اجدادش را به زنجیحي  مسدي آه نژاد پرستان سفداندياوباما م.  مورد نظر قرار دهد

 از تكرار اشتباهات تواندي  اوباما م ، خيتار از یبا مرور.   بر اجداد اوباما روا نداشتندوستان پدي بود آه سفیچه ظلم و ستم
 جهان ۀ دهد و اال  نظر دلسوزاناني تجاوز به افغانستان و عراق را پادياوباما با.   نشودخيآند و محكوم تار یريبوش جلوگ
 رنج و الم و ظلم و كهيفرد.    خواهد افتادخيتار زباله دان خواهد خورد و خودش مانند بوش در ريي تغی  بزودینسبت بو

 و سخت ردي گريآه مظلومان د.  ظلم روا داردگراني و بر دزدي خون برديغربت استخوان سوز را احساس  و تجربه آرده، نبا
  .رديگ
 
 الآن جنگ را در افغانستان تا ٫مي از عراق خارج شوديما با" آه گفتي اوباما به تكرار م،ی مبارزات انتخاباتاني جردر

 اش شمرده یو جز شعار انتخابات صرف به منظور انتخاب شدنش بود  ی  اظهارات وني  اگر ا".مي ادامه دهیروزيسرحد پ
  جنگ در افغانستان بپردازد، دي واقعًا به تشدكاي در امرهي  صاحبان سرمای خوشنودیاما اگر برا.    قابل فهم باشددي شاشد،يم

  .هد آرد و نام و نشانش برباد خواهد رفتاستاره بخت اش افول خو
 

 آه اندازدي افغانستان بخي به تاری نظر اجمالكي دي اوباما باكا،ي در امراهاني ستي اقلیخي دردناك تارۀ نظر از گذشتصرف
 و نه سي انگلني، نه متجاوز)ريآب(نه اسكندر .   آردندمي ترساني پاۀ خود نقطی براني سرزمني در هایامپراطورچطور 
.  ابنديادگان دست  آزني  توانستند به اهداف خود درسرزم،ی داخلني خائنیهمكار با وجود ،ی شوروسميالي امپراليسوس

 رياگر اوباما با وجود همه مدارك غ. ستي نی شوروني در افغانستان هم چندان بهتر از حالت متجاوزكاي امریوضع آنون
  صلح و رد ی جهانني تامی براكهيردم در افغانستان اشتباه بوش را  مرتكب گردد، اعتماد  مكاي امریقابل انكار در ناآام

 مردم خود و جهان قرار تيو مورد سرزنش و محكوم دادند، آامًال منهدم  خواهد شد  ی رای بونگراي دتيتجاوز به حاآم
 .خواهد گرفت

 
 استي سبيتعق.   باشدكاي در امرهي تابع اوامر صاحبان سرمانكهي ااي و ردي گشي راه مردم را در پاي:   دو راه دارداوباما

 تا حال ی امپراطورچيه.  اوردي بار می و ناآامی اوباما سرشكستگیا و تقلب استوار شود، بربي فریدوگانه آه بر مبنا
 مردم، نه ني و توهرينه تحق.   استقالل باز داردی و مبارزه برای خواست آزادزنتوانسته آه مردم آزاد منش افغان را ا

 آزاد ۀيروح.   مقاومت مردم افغان را در هم بشكندتواندي مانهي وحشی و نه بمباران فرشیكائيخشونت عساآر گردن آلفت امر
 تاحال قادر نبوده یروئي نچيه.   استلداخ) ني خائنیبه استثنا(  و مقاومت بر ضد هر متجاوز در خون  هر افغان یمنش

 ان،گانگي اراده از جانب بلي تجاوز  و تحم،یهر گونه ماجراجوئ.   خصلت بزرگ را از مردم افغان دور آندنياست آه ا
هر آشور از خود .  شودي نمقي بداند آه مدل عراق در افغانستان تطبدياوباما با.   متجاوز داشته استی برابتي مصجينتا
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 كاي نادرست جنراالن  امریاگر اوباما تصور آند آه نظر به مشوره ها.   داردكيتيوپولي  و جی ارض،یاسي متفاوت سطيشرا
با وجود آشتار .   نجات دهد، تصورش نادرست خواهد بودبتي را از مصكاي امرتواندي  میكائي عساآر امراديدر عراق،  ازد

 ی های است، بلكه بر عكس حاضر شده است  آه به تقاضادهي نرسعراق به اهداف خود در كاي امر،یصد ها هزار عراق
 دهيت را در عراق چش طعم شكسكاي هم است و امریاسي بلكه سست،ي نیشكست صرف نظام.   تن در دهدريجوانب در گ

 . در افغانستان به مراتب بدتر از حالتش در عراق خواهد بودكايسرنوشت امر.  است
 

 اعالم شد اما تا صد سال بعد هم صرف ١٨۶٣ سال ی اول جنورخي بتاراهي بردگان سی دارد آه آزادادي بدي بدون ترداوباما
 و یرحميچه شقاوت،  ب.  در هر جا جداگانه بوداهاني سی دخولۀز، تشناب و دروا١٩۶٠ ۀتا اواخر ده.   ماندی آاغذ باقیرو

 از هر دي اوباما با،ی انسانري پس منظر غنيبا ا.  دي نگردلي تحماهاني بر سیحي مسداني نبود آه از جانب سفیوانيرفتار ح
 ی رهنماني بهتریخي تارتجربه.  افتدي نی جنگ طلبان گردن آلفت امپراطوربي دست  بردارد و در دام فرگريآشتار مردم د

 را با خود یخي تارۀاوباما دو تجرب.  ردي گره بهستهي شایعمل خواهد بود اگر رهبر عاقل و خردمند باشد تا از آن به نحو
   . باعظمت  و دشمن شكن افغانستانخيگذشته اسفناك و خونبار اجدادش و تار: دارد

 
اشغال آشور توسط .   صلح در آشور و منطقه خواهد بودی  حام،ی و مردمی نظام ملكيمتشكل از  و افغانستان آزاد كي

 آه تا اآنون جز خط مش ري و شری گروه ها و افراد جانني از فاسد ترتي نظام مزدور و حماكي لي و ناتو، تحمكاي امریقوا
   .ت مواجه ساخته اسی برده  و صلح منطقه را بخطرات جدط پرتگاه سقوی بوده،  افغانستان را بسوكايامر

  
 رزمنده ی هارويبه نفع ن شيهم خي تارريس.   نخواهنداي بخواهند ی و مزدوان داخلني آزاد خواهد شد، خواه متجاوزافغانستان

 .رودي مشيبه پ


