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خارجی امریکا توسط ممالک  فعالیت در تأثیر گذاری بر سیاست

 هوشیار دنیا خاصتاً پاکستان

  مود قسمت

 

ز تاریخ تقدیم شده به اعضای کانگرس که در قسمت اول تقدیم شد ، افغانستان قبل ار صمختدر مقدمه                  

نا واحد متشکل از اقوام مرتبط به ملت های همسایه منطقه یک  ،، تاکید میشوداحمد شاه درانی منحیث یک منطقه

ً برای تصیح قصدی این نوع تشر. توصیف شده است عالقه کم میم گیرنده های مهم که  وقت کم وافغانستان خاصتا

 هبوسیلاز ده ها طریق دیگر ادرستی که ن و ذهنیتمفکوره . نادرست میدهدسطحی و و ذهنیت یک مفکوره دارند 

قرن ایجاد شده مصنوعی  حایلافغانستان اصالً یک مملکت : مثل  ادعا هایتقویت میشود با  فعالیت دشمنان افغانستان 

هیچگاه با افغان ها ، اقوام افغان به خون همدیگر تشنه هستند و نزده است، افغانستان قسمتی از امپراتوری فارس است 

 . و نخواهند کرد وغیرهاند هم در صلح زنده گی نکرده 

ان یکی از که بعنوLee Atwater، لی ات واتر اداری تشکیالت انتخاباتی جورج بوش اول مدیر               

قصه » : چنین گفته بود واقعیتد ذهنیت وی در امریکا شناخته میشد در مورخاباتتت انموفقترین مدیران اداره تشکیال

ذهنیت سازی  «1. چیز در حقیقت واقعیت میشود مردم بقبوالنید ،آن چیزی را برعیت ها مفت است، اگر شما بتوانید واق

یعنی ر مفکوره های مقامات بلند رتبه تصمیم گرنده امروز در دنیا مسلک و هنر شده است و کمپنی های تاثیر گذاری ب

رتبه در دولت  دامات بلنذهنیت مق Perception managementاده از هنر ادار ذهنیت با استف Lobbyistالبیست 

همانطوری که در قسمت . انیدگی میکند متمایل میسازندمنافع که کمپنی شان از آن نمرا به طرف امریکا و کانگرس 

                                                           

1
 http://www.independent.co.uk/voices/comment/perception-is-reality-the-facts-wont-matter-in-next-years-

general-election-9829132.html 
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ً پاکستان از هر طریق و فرصت دست داشته در تخریباول متذ  کر شدیم دولت های دشمن افغانستان ایران و خاصتا

 . الیت میکنندعبه شدت فافغانستان منافع 

ر مفکوره کمپنی های تاثیر گذاری بنفوذ و فعالیت مد نظر گرفتن اوضاع تصمیم گیری در امریکا و با                

ذهنیت اولیه و اساسی امریکائی تصمیم گیرنده  مقاماگر یک که در باال اشاره شد رنده یهای مقامات بلند رتبه تصمیم گ

حتی منطقه اصالً واحد نبوده است وکه این این مبنی بر داشته باشد  خود کانگرس یک موسسه معتبرعرضه شده توسط 

همسایه بوده است، برای یک چنان ذهنیت آماده شده  مرتبط با ملت های آن هم ه در جنگ با همدیگر اقوام همیش

حتی تقسیم افغانستان ، و یار یا تحت نفوذ همسایه های مرتبط قرار دادن شدن افغانستان  تر  پیشنهادات تضعیف زیاده

  . ملی به نظر نمی آیدافغانستان ، پیشنهادات ناممکن و غیر ع

انستان که با عملیات تروریستی و ایجاد بی اتفاقی مثل پیشنهادات و نظریات تضعیف هرچه بیشتر افغ                

از طرف دشمنان افغانستان هویت افغانی و تذکره وغیره درداخل افغانستان پشتوانه داده میشود از سال ها به اینطرف 

سلسله مقاالت اشخاص و تشکیالت و حتی مقامات طرفدار پاکستان و در دوام این .  برده میشودبه پیش خاصتاً پاکستان 

  .ضد افغانستان به ترتیب معرفی خواهند شد

دنی که در ه افغان های امریکا با نوشتن مکتوب ، ایمیل ، تظاهرات و هر طریقه صلح آمیز و مامید میرود ک            

افغان ها پول ندارند اما غیرت ووطندوستی بی مثال دارند و . اختیار دارند در مقابل این حرکات دشمنانه مجادله نمایند

 :اندبه تضعیف و از بین بردن افغانستان کوشیده با آنکه دشمنان ایرانی و پاکستانی و عناصر وابسته به آنها سال ها 

 .تا یک نفر افغان است زنده افغانستان است

 

 


