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  مشت نمونه خروار
  
  

  :   نيروی اشغالگر- ١

امريکا اظھار داشته » اس بی پی« امريکا در مصاحبه ای با تلويزيون ۀس جمھور اياالت متحدئي بارک اوباما ر

  :است

 بيرون راندن نيروھای اشغالگر دارد و ما بايد اين ۀ طوالنی در بارۀدانيد افغانستان تاريخچ ھمانطوری که می« 

  .»تاريخچه را حين بررسی ستراتيژی خود درين کشور در نظر بگيريم

داند و به اينصورت بر  غانستان اشغالگر میدھد که وی نيروھای غربی را در اف  اين صراحت بيان اوباما نشان می

 .زند  می"تفخند"خوارانی که عوض اشغال، تيوری مداخله را کشيده بودند،  آن دريوزگان و ريزه

 گفته است که با ئیدر ھمين حال نخست وزير کانادا ستيفن ھارپر در مصاحبه با يکی از تلويزيون ھای امريکا

به اين نتيجه رسيده است که نيروھای خارجی نمی توانند مقاومت را از ميان درسگيری از تاريخ مردم افغانستان 

  .ببرند

  

  :  پايگاه مناس– 2

ھا به افغانستان لشکرکشی کردند، ساالنه در بدل  ئی پايگاه مناس که در قرغيزستان قرار دارد، بعد از آن که امريکا

گيری رقابت  اينک موازی به اوج.  سال در آن ماندندآن را  اجاره کردند، اما ھشت  مليون دالر برای دو سال١۶٠

، روسيه اين کشور را وادار ساخت تا اين پايگاه را که )امريکا و روسيه(ميان دو کشور بزرگ امپرياليستی 

صميم از يک طرف نشان اين ت. گرفت، ببندد  در افغانستان از آن طريق صورت میئیتدارکات نيروھای امريکا

 را پشت سر گذشتاند، باز ھم به مسکو بسيار نزديک شده و ئیتان با اينکه انقالب نارنجی امريکاغيزسردھد که ق می

از سوی ديگر اين را به نمايش ميگذارد که رقابت امريکا و روسيه بعد از گوشمالی گرجستان به وسيلۀ قوای 

  .روسی، باالتر رفته است
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  :  چاويز برنده شد- ٣

باشد، بعد از آنکه در سال  يکی از دشمنان آشتی ناپذير امريکا میتا اکنون ويال که س جمھور ونزئي ھوگو چاويز ر

  شکست خورد۵١ در برابر ۴٩شدند،   که از سوی امريکا  حمايت مادی می،گذشته ريفراندومش در برابر مخالفان

چاويز به تصويب  مليون دالری را برای تقويت مخالفان ٧٠ بعد از آن دولت بوش از کنگره خواست تا کمک و

برساند؛ با اينکه اين پول به تصويب رسيد، اما ريفراندومی که چند روز قبل باز ھم درين مورد گذاشته شد، اينبار 

 در ۵۴مردم ونزويال تصميم گرفتند که به قانون اساسی ھوگو چاويز رأی مثبت بدھند و به اين خاطر اينبار چاويز 

ای را مبنی بر شکست چاويز به راه   که سال گذشته تبليغات بسيار گستردهھای غربی رسانه.  برنده شد۴۶برابر 

ھای بيطرفی شان چقدر پست و سخيف  انداختند، اينبار در سکوت خفتباری فرو رفته و نشان دادند که دروغ

يال چاويز بعد از پيروزی اعالن کرد که اين رأی برای او نه، که برای استقرار سوسياليزم در ونزو. باشد می

  .باشد می

  

  :ميرد  برق کابل دوباره می-۴

 معاون مالی رياست برق کابل اعالن کرد که به علت نپرداختن صرفيه برق از سوی نھادھای دولتی، بخش 

رسد، اين رياست قادر به پرداخت  ًھا که مجموعا به بيش از دو مليارد افغانی می ھا و ھوتل خصوصی، بلند منزل

ھا پرداخته نشود، برق دوباره قطع   دالر به ازبکستان نيست و در صورتی که اين صرفيهماھانه دو و نيم مليون

سازی، زندان پلچرخی وغيره نشان  نپرداختن اين پول توسط ارگ، وزارت دفاع، رياست آبياری، خانه. خواھد شد

   از کمبود نمايندگیکه مردم مظلوم کابل است اين در حالی . دھد که فساد درين ادارات چقدر گسترده است می

 در صد شھريان ۵٠در حاليکه تا ھنوز حدود . دھند، شکايت دارند ھا تحويل می  که پول برق را به آنئیھا بانک

ھا زورآورانی قرار دارند که  ھا و بلندمنزل باشند، اما در پشت بخش خصوصی، ھوتل کابل از برق محروم می

بنابرين اين . برند ردن پول برق که آن را چون شفتل فرو میخورند چه رسد به خو گوشت و پوست مردم را می

  .برق دوباره خواھد مرد

  

  :  فرار- ۵

  تيم نوجوانان فوتبال افغانستان که به آلمان دعوت شده بود، به مجردی که پا به آلمان گذاشتند، ھر يکی در راه و 

 جھت شرکت "طلوع" تلويزيون " افغانۀستار" ولؤھمچنان داوود صديقی مس. نده شدندنيمه راه فرار کردند و پناھ

نامبرده بعد از آنکه به . شده، به امريکا دعوت شده بود» شارت لست« افغان نيز در آن ۀای که ستار در مسابقه

امريکا رسيد، يکی دو روز در مورد شرکت اين برنامه گزارش داد، اما يکباره پا به فرار گذاشت و از امريکا سر 

شود که يکی دو تای ديگر ھم از تلويزيون  گفته می. شت و ھمه به دنبال  اين گم شده سرگردان شدندبه کانادا گذا

  .طلوع و نھادھای ديگر حين رفتن به اروپا و امريکا چنين فراری را بر قرار ترجيح داده اند

  

  :ھشت.   شانگھای و جی- ۶

 افغانستان ۀلأار ميشوند، مسھشت که در روسيه و ايتاليا برگز. ھای شانگھای و گروه جی  قراراست در کنفرانس

 مؤثر بر امنيت افغانستان نيز دعوت ۀھا کشورھای منطق درين کنفرانس. دھا مورد بحث قرار گير نيز در آن
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اما ايران کاسۀ داغتر از . کند ولی در آن شرکت نمیھند گفته است با اينکه به کنفرانس ايتاليا دعوت شده، . شوند می

ھا در  روس. ايتاليا گفته که تا حال از ايران دعوتی به عمل نيامده است. خواھد درين کنفرانس اشتراک نمايد آش می

خواھد صدرنشين شانگھای باشد، زيرا درين کنفرانس  ھشت است ، می. برابر امريکا که صدر نشين کنفرانس جی

دھد  روسيه با چھار کشور آسيای ميانه عضويت دارند و اين به شکلی رقابت ميان دو کنفرانس را نشان میچين و 

خواھد در آسيا به يک  ابرقدرت مبدل گردد و چون از حضور نيروھای امريکا در آسيا به شدت  که روسيه می

 اند، به نوعی شاخ ئی کشورھای آسيانفرت دارد، لذا شرکت ھند، چين، روسيه و ايران در شانگھای که مقتدرترين

به شاخ شدن روسيه با امريکاست که اگر امروز نرم نرمک به پيش ميرود، فردا به شدت خونين خواھد شد و 

  . ھا بود که حتی خواب استاد فوکوياما را ھم پراند  روسۀسرآغاز رقابت ميان اين دو، گوشمالی گرجستان به وسيل

   

  :شد  جبھه ملی فليلی فيس - ٧

سازد، به اين خاطر که کرزی قبل از اول   وانمود می"قانونمدار" از چندی به اينسو جبھه ملی که خود را بسيار 

 اعتراض را بلند کرده بود، اما يکباره کرزی به ۀکند، سخت قلقل جوزا انتخابات رياست جمھوری را برگزار نمی

اين فرمان کرزی به .  در موعد قانونی آن برگزار شودکميسيون برگزاری انتخابات فرمان داد که اين انتخابات

کرد،  زيرا اگر بر اين فرمان اعتراض کند، خود به آنچه بر کرزی عنوان می. يکبارگی اين جبھه را غافلگير ساخت

 نشده است، ئید و تا حال قادر به معرفی کانديداباش ھای خود می اين جبھه که از درون درگير جدل. شود متھم می

، اگر اين انتخابات قبل از اول جوزا  ھا دست و پا زدنتمام  فرمان فرصت جنبيدن بيشتر به آن نخواھد داد و با اين

  . بر طبق فرمان کرزی برگزار شود، اين جبھه بيشتر فليلی فيس خواھد شد

   

  :   بی غرضی امريکا نسبت به دموکراسی-  ٨

به خاطر تدوين ستراتيژی جديد اوباما در واشنگتن داشتند، يک ت اعزامی دولت أ ھا با ھيئی در نشستی که امريکا

 ما صرف مبارزه با ۀ ابراز داشت که ما به تثبيت دموکراسی در افغانستان کاری نداريم و وظيفئیمقام امريکا

العمل نشان داد، معلوم   عکسئیدر حالی که سپنتا در برابر اظھارات اين امريکا. باشد تروريزم و القاعده می

ھا در افغانستان رنگش را باخته و به روشنی چشمکی است برای آوردن  ئیشود که حنای اين تمسک امريکا می

چون تاريخ نشان داده که تمامی کشورھای زورمند و زورگو  با رفتن به کشورھای . طالبان در قدرت افغانستان

شان را با ضياالحق بنيادگرا و فاشيست برآورده اين برای شان مھم نيست که منافع . بينند ديگر فقط منافع خود را می

افغانستان نيز به ھيچ عنوان نه تنھا ازين قاعده مستثنی نيست که به شکلی مرکز . سازند و يا با بينظير بوتوی ليبرال

  . سازد و محور سياست گذاری ھای امريکا در آسيا را می

  

  :يادداشت پورتال

 با ارسال مقاالت ومطالب مفيد ،شه ما را از داخل کشور، که ھمي" پيشرونشريه"ضمن ابراز امتنان ازگردانندگان

  :شان ھمکاری نموده اند، به ارتباط مطالب ارسالی شان بايد نگاشت

اين دوستان با طرح فرار برخی از نمايندگان رسمی اداره مستعمراتی ويا نھاد ھای رسمی  در تحت حاکميت آن 

بر ، ی بر انصراف کاخ سفيد از تالش برای ايجاد دموکراسی در افغانستاننکائی مبتاداره، وسخنرانی آن نماينده امري

  . می تواند به مثابه نقطه آغازی باشد برای پيدايش يک موج جديد فرار از افغانستاننکاتی انگشت گذاشته اند که 
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تبط بوده به ھمين زودی ھا ھرچند در ظاھر اين دو قضيه با ھم ارتباط ندارند، مگر در اصل ھر دو قضيه به ھم مر

شاھد فرار عده زيادی از کسانی خواھيم گرديد که به اميد دوام حاکميت استعماری از بيرون به افغانستان رفته ويا 

چنين طيفی . اينکه از ھمان داخل افغانستان خود را در اختيار استعمار گران وادارۀ مستعمراتی آن قرار داده بودند

زی را از ادامه قدرت دور تر استشمام نمايند، به ھمان اندازه افغانستان را گذاشته وراھی به ھرپيمانه ای که کر

  .غرب ويا شرق خواھند گرديد

چه . نبايد چنان پنداشت که با برآمدن انقياد طلبان وابسته به باند کرزی ، افغانستان استقالل خودرا باز خواھد يافت

بلکه استعمار خواھد کوشيد تا اھداف ستراتيژيک . ًمال بيھوده می باشددر موجوديت قوای اشغالگر چنين تصوری کا

" اسالم سياسی"اين نيرو به غير از .  در افغانستان پياده نمايدکرزیخويش را به وسيلۀ نيروئی کار آمد تر از باند 

شورای نظار، . د که تمام جناحھای آن در يک کليت ادغام يافته باشنی"اسالم سياسی. "قدرت ديگری نخواھد بود

  .جناحھای مختلف حزب وحدت، بخش ھائی از طالب، حزب اسالمی وساير نمايندگان ظلمت وقھقراء

  

  

  

 


