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  :گزارشگر پورتال

١۴.٠٣.٠٩  

  " !! صلح"ندان جنگي در مقام يك سفير تقرر يك قوم

يس جمھور  د، رئ ا م"تا جائيکه از اخبار افشاء شده در طی روز ھای اخير بر می آي دون " ااوب ا ب ه است ت صميم گرفت ت

نظامی "درس آموزی از سرنوشت شوم ساير جنايتکاران ومھاجمان بر افغانستان ، کشور ما را در کل زير يک سياست 

  . بخشدتداومدر آورده از آن طريق سرکوب مردم ما را " شده

فيد ودر رأس  آن  اخ س ين مناسبت ک ه ھم ا"ب را " اوبام ل  يکی از جنايتک١٢.٠٣.٠٩ًاخي اليان قب ه در طی س ارانی را ک

ه . رنگين است، به حيث سفير آن کشور در افغانستان معرفی نموده است ما دستش تا مرفق به خون مردم  ن شخص ک اي

دانھایکسی به غير ازيکی از  ستان، قومن ا در افغان غالگر امريک وای اش نمی باشد  " Eikenberry Karl " اسبق ق

  .  لی آن کشور در افغانستان گرددسفير فع " William Wood" قرار است جانشين 

ه " ناتو" معاونيت کميته نظامی مقامسفير جديد که اکنون در  د، يکی از کسانيست ، ک ه می نماي ای وظيف در بروکسل ايف

  . آشنائی دارد"فرمانده نظامی"در کل با اوضاع افغانستان از منظر يک " کرزی"ضمن آشنائی و روابط خوب قبلی با  

ا ستراتيژيکامبرده تمام مدت کار خود را به دولت جنگ افروز وجنايت گستر امريکا در مقام ھای نظامی ن  سياسی -وي

ستان "مشغول خدمت بوده  ودر سوابقش می توان به نام ھائی چون  می " ھاوائی ، کوريای جنوبی ، ايتاليا ، چين وافغان

  .برخورد نمودتوان 

ۀ  ناگفته نماند که اين شخص يکی ه صورت مشخص در ھر دوزمين ل ب اليان قب ه از س  از آن چھره ھای مرموزيست ک

يای شرقی " سياسی ونظامی به تحصيل پرداخته در کنارتحصيل اکادميک در رشتۀ نظامی در ساحات ديگری چون  آس

  . انجام داده است" ھاروارد"نيز تحصيالت فوق ليسانس در يونيورستی صاحب نام  " و علوم سياسی 

اليزم مبرده به عالوۀ کار در پست ھای نظامی ، در بسا پست ھای سينا ستم امپري ه سي ز ب تراتيژيک ني ا اھميت س اسی ب

ه . خدمت نموده است ه مقال ه شمار آورده ودر آن زمين ق شخصی خود ب اريخ نظامی چين را از عالي ه ت وی که توجه ب

ھائی چندی را نبشته وبه چاپ رسانيده است ، گويا يکی از محدود کسانيست که عليه ستراتيژی ھای جنگ ھای پاتيزانی 

  .ورت اختصای تربيه شده استبه ص

ی را در خود " کارل آيکن بری"با " اوباما "واما اينکه چرا در اين مقطع  د نکات آت تابد، نمی توان به جنگ مردم می ش

  :مضمر نداشته باشد
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اف" سرمايه نظامی امريکا" اوباما به مثابه يکی از سر سپردگان  جناح – ١ أمين من د در خدمت ت ع نمی خواھد ونمی توان

ا اعزام . آن جناح سرمايه قرار نداشته باشد به ھمين لحاظ نتنھا از شدت جنگ وتجاوز بر افغانستان نکاست وقصد دارد ب

ام سياسيت ، عمال  رد نظامی در يک مق تادن يک ف ه فرس دش ک صميم جدي ا ت ون ب د، اکن ًقوای بيشتر بر حدت آن بيفزاي

  .بال افغانستان به صورت رسمی اعالم می داردمليتاريزه نمودن تمام سياست ھای امريکا را در ق

ا -٢ د، ب رار دارن تعماری ق  ھرچند کارمندان امريکائی اعم از سياسی ويا نظامی آن ھمه در خدمت يک نظام غارتگر اس

راد نظامی حرکت  ای اف د ھمپ آنھم افراد غير نظامی بر مبنای اخالق سياسی مروج در غرب در برخی موارد نمی توانن

دمه مانند نظاميان قوانين ونموده وب ی نماين ع الزم عمل د . قررات سخت نظامی را در مواق ين اساس ، در طی چن ر ھم ب

ه آب داده  ا را ب د ھ ه اصطالح بن تمداران ب ام کوششھائيکه صورت می گرفت گاھگاھی ، سياس سال گذشته با وجود تم

ان خوش نمی آم ذاق نظامي ه م ه ب د ک البی را مطرح می نمودن اتی . دوبرخی مط از آن گذشته آن مطالب خوراک تبليغ

د، دگی می نماين ه  جديدی به دست روز نامه نگاران رقيب ويا کاسبان روزی که از طريق افشاء ويا شانتاژ خبری زن تھي

ریاينک با مقرری جديد امپرياليزم جنايت گستر امريکا می کوشد، تا پردۀ ساتری . می نمود وط زخيمت ضايای مرب ر ق  ب

اه . ستان در تمام ابعاد آن کشيده ، کنترول خبری را ھر چه بيشتر وشديدتر سازدبه افغان ھيچ بعيد  به نظر نمی رسد ھرگ

ه  رانس "ساير کشور ھای متجاوز نيز به پيروی از امريکا به عين کار اقدام نموده، جلسات مشترک سفرای شان را ب کنف

  .مبدل نسازند" سران نظامی 

ردم يکای جنايتکار اداف ديگری که امر  اھ- ٣ زاين تغيير وتبدل دارد به مرور خود را به نمايش خواھد گذاشت، مگر م

ری  ضيه در نھايت تغيي م ماھيت ق از ھ د ب ا گردانن ار م ز راھی دي شکيالت خودرا ني ام ت ما را اين باور است که اگر تم

  "افغانستان گورستان امپراتوری ھا بود وباقی خواھد ماند"نخواھد خورد و 

 


