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 12/10/2016                 م. اسحاق نگارگر

  یجار یجنگ ها یروان یها مایس

 مسلمانان انیم در

 
افغانها بدون  وطرح شده است  ندهیآ پنجاه سال یافغانستان برا که جنگاند نقل کرده  یافغان دیپلوماسیبه نام  یتیسااز 

 یسالخز ج  که نامش افغانستان است پنجاه سال افغانها  یمسلخ در اینو شوند  یم گرانینفع د یفداهند خود بخوا نکهیا

و  دبرب  سود شان دامن دامن کشور  ستراتژیک تیموقعاز امریکا  یعنی یگریدتا ند ک ش یرا م گریهمدو ندارند  یکار

ان من قرب منفعت یبرا تان را هفت جد راثیم که شما ها! بدبخت» : دیشان بگو یبراو  ددشان بخن شیبه ر آخردر 

 مردم تان نسوخته است؛و  تان ودخ که دل تان به حال دیاست یدربدرو  یوارگآ نیمستحق هم کامالا  وارث دیکرده ا

 «د؟یمروت دارو رحم  چه انتظار یبرا گرانیداز  دیرحم نکرده ا خود حالبه  شما یوقت

 .ستیش چحساب حرف نمیببو مراجعه کنم  میمستق ۀ ویشم به اصل منبع به شکو یمو  رمیگ یرا م تینک ارتباط سایل

 ی( منرایمنافع ا دگاهیداز  یافغان یپلماسی)د را خود نام بود است که بهتر یرانیا تیسا کی قتیحقدر  تیسا نیا

آن  کزاست که مر رانیاو  یعربستان سعود انیم یدتیعق یکشمکش ها بر متمرکز تیسا نیاۀ عمد مطالب .گذاشت

از  تیسا نیهمدر  آن تماس گرفت. با شود ی( م0۷۹۷۸3۴۷۷33) لفونیت ۀبا شمارو  باشد یل مچهار کابۀ کارتدر 

به نام مکه  یسعودۀ با روزنام یلفونیتۀ مصاحب کیدر  یشود که آن مفت ینقل م یاعظم عربستان سعود یقول مفت

 «استند. مجوس ستند؛یها مسلمان ن یرانیا» ادعا کرده است که
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ر درا با آن روزنامه کرده است  یلفونیتۀ مصاحب نیهم ا یاعظم به راست یکه آن جناب مفت دییحاال شما قبول بفرما

 : بگذرد دهیآن ناداز تواند  یآگاه نم ستیژورنال کیکه دارد عمده وجود  یمصاحبه دو خال این

به  را یسعود یعرب ها توانیم ایآ م مجوس خوانده شوند؛اسالاز قبل  ینید ۀسابق به اساس انیرانیااگر : ستخن

سابقه مجوس  وءس به اساس یکیآن اگر خواند؟  یعز منات وو الت  روانیپو شان ب ت پرست  ینیدۀ اعتبار سابق

 .راند یم رونیب ینمسلما وقلمراز  زیرا ن همان استدالل خود به اساس یکی نیباشد پس ا

 دولت پس ستیمجوس که حج فرض ن برند مجوس است انیرانیا کهند کیمدر صا یاعظم فتو یآن جناب مفتاگر : دوم

 رانیا گونه دولت چهو  دهد یحج م مراسمو هللا  تیب ارتیزۀ را اجاز یرانیا نمجوسا لیبه چه دل یعربستان سعود

اب هم شامل ان اهل کتیمدر و  یمجوسو  یتلخو ت یعنی باشد؟ یاسالم یهاکشور  مهم یاعضااز  یکیتواند  یم

فش داشته باشد هد یهدفاگر  تیسا نیصورت ا ربه ه .میکن یآن استفاده ماز  ماو است  نیریشو ت پول یول یستین

اهل  تسنن  متعصب یاجناح ه همانند لیدل نیبه همو است  نایسنو  انیعیش انیمدر  یمذهب جنگ شآت روشن کردن

 .است ییکایجنگ افروزان امر یها استیس خدمتدر 

ۀ شبک کی مصاحبه بادر ( ال متقاعد یا افسر متقاعد. ادیترروګد) "ییکایامرۀ بازنشست سرهنگ" کی ولق از ازب تیسا نیهم

در سال  پنجاه انجامو از آغ زین نجایا. است دهیپنجاه سال طرح گرد یانستان براافغ جنگ کهند ک ینقل م یونیزیتلو

خلق حساب  کیموکراتد بحز دنیدرت رسسال به ق یعنی1۹۷۸از  را جنگها نیا از آغاگر . ستیافغانستان مشخص ن

 .ستندیپنجاه سال چندان دور ن انیپااز  نیا بر بناو اند  دهیهشت سال جنگو  یافغانها پوره س میکن

 وافغانستان افروخته اند در را  جنگ ها نیا شکه آت یآنان یعنیرح است مطجنگ  ییروان یمایسلماا سجا م نیا اما

 عتتا آن وقت که منفو  ستیشما ن اریاختدر جنگ  نیا» : ندیگو یآنهاست به افغانها ماز  یکی گو و گفت  بدون رانیا

ن به هم م انت یبرا کند؛ یم جابیا ما یها ما  یهم برا شماو  میکن یم سر «جنگ ناخنکجنگ  سرودو  میزن یناخ 

 ییسرگرم یبرا را گریهمد خون که ما اتوریگالد شما هم بردگان و میروم باستان است همان اشراف ما یعنی دیجنگ یم

 وس راارتاکاسپ امیق یاتوریگالد یمسابقه ها نیا که دیباش مطمئن زیروم باستان ن اشراف اما شما. دیزیر یمو ما فر

 یقو را لیاسرائ زم  یونهیص گریکدی فیبا تضع کهند بدانند شو یم دو مجبور عربستان هر و رانیا. دنبال دارد به زین

 ستانربع و رانیا به زود ای رید خیتار. کند یحالل م آزارو شکنجه  غ ک ندیت با کجایرا  یسن  و  عهیش کهند کن یم

 گجنو ساخت  یرا قو کایامرو  لینساخت بلکه اسرائ یقو راکشور دو  نیضعف عراق ا که دهد یعبرت م درس 

 .کند یم روشن زیپاکستان نو  رانیاۀ خاندر آتش را  ریناگز زیافغانستان ن

 یبه زوداند د ینم تا امروزاگر افغانستان است  کیژیستراتت یموقعۀ جهان دلداد وضع امروزدر  که کایامر اما؛و 

 بهند مروین نیچ کیاست که  طرفیب یاسیس نظراز و  رومندین نافغانستا کیدر  زین کایامر ریکه خ دیخواهد فهم

 رگید یسواز  وند یبب راامریکا  یینظام یها گاهیپا خود رواید به واریدۀ یهمسادر رد که وجه تحمل نخواهد ک چیه

 زین ها قدرت خود داشته باشد اما اَبَر متحدانۀ حلقدر  خواست یم شهیهم یبرا زین را وانیتاو  تنامیو ا؛یکورامریکا 

نرفت  رونیب خاطر یم به رضاه تنامیواز امریکا . ندینش یشش نمو شان دۀ رعق شهیهمو ند را دار خود یها ضعف

 یاقتصاد یاه یدشوارو ضد جنگ  یجهان مقاومت مردم؛ جنبشۀ اراد برابردر  را خودۀ اراد شد که کمر مجبورو 

ۀ جیتن که برند دار ییکایامر تیها تابع افغان عیوس یون کتله هاناک نیهم. برودو  ردیرا بگ ودخراه و م کند جنگ خ

خواجه عبدهللا  یعنی گازرگاه ریپۀ گفت ها افغان. کنند یرا گونده م کایامر استیس لیفو ند گذار یم اثرامریکا  انتخابات

 مناسباتدر ها  افغان «.ددر انداز شانشیبراندازد با درو یآن را که خدا»  به خاطر داشته باشند که را یانصار
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 نیعرصه فرز در این بلکهند مان یپاکستان نمو  رانیا هند؛ ن؛یچ کا؛یامر استیشطرنج سۀ عرص یاه ادهیپ یجهان

 اریبس اکیامرو پاکستان  روس؛ۀ دست نشاند یها میرژاز کشور  نیا کهند گذار یم شیپ را خود یملو مستقل  استیس

 : است که دهیخوب فهمو است  دهیرنج کش
 

 بهشتدر  هیهمسا مردیـپایبه  رفتن

 است دوزخ برابر ا که با عقوبتـحق
 

د" یروزگار  را ما «دیخر توان ینم یول استخدام کرد توان یافغان را م»  :که معروف گفته بود "کپلنگ اردیر 

به  ها غاناف که جنگ میثابت کن انیجهان یبرا دیحاال با یولاند کرده  استخدام اریبس خود یها منفعت یبرا گانیهمسا

اگر حاال  کرد؛ جادیا اسره درد اریبس ما یادامه اش براو شد از روس ها آغ نراند رونیب یها برا ود افغاندست خ

 نیا. سدر ینم یروزیجنگ به پدر  یمنصب صاحب چیه نجنگداز سربتا که  میبدان دیبا میجنگ است نیما سربازان ا

 وهللا اعلم بالصواب . ابدی انیما پاۀ به اراد دیباو شد از ما آغۀ جنگ به اراد

 رنگارگ  فیمزارشر 201۶اکتوبر 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


