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م .اسحاق نگارگر

سیما های روانی جنگ های جاری
در میان مسلمانان
از سایتی به نام دیپلُماسی افغانی نقل کرده اند که جنگِ افغانستان برای پنجاه سا ِل آینده طرح شده است و افغانها بدون اینکه خود
بخواهند فدای نفع دیگران می شوند و در این مسلخی که نامش افغانستان است پنجاه سال افغان ها ُجز سالخی کاری ندارند و
ریش شان
همدیگر را می ُکشند تا دیگری یعنی امریکا از موقعی ِ
ت ستراتیژیکِ
کشور شان دامن دامن سود بِبَ َرد و در آخر به ِ
ِ
ث کامالا مستحق همین
ت من قربان کرده اید وار ِ
ث هفت جدتان رابرای منفع ِ
بخندد و برای شان بگوید :بدبخت ها! شما که میرا ِ
اوارگی و دربدری استید که د ِل تان به حا ِل خود تان و مردم تان نسوخته است؛ وقتی شما به حا ِل خود رحم نکرده اید از دیگران
انتظار رحم و مروت دارید؟ٌ
برای چه
ِ
شیوه مستقیم مراجعه کنم و ببینم حرفِ حسابش چیست.
لِنک ارتباط سایت را می گیرم و می کوشم به اصل منبع به
ٔ
نام خود را (دیپلوماسی افغانی از دیدگاه منافع ایران) می گذاشت.
این سایت در حقیقت یک سایت ایرانی است که بهتر بود ِ
مرکز آن در کارتهٔ چهار کابُل
عمده این سایت متمرکز بر کشمکش های عقیدتی میان عربستان سعودی و ایران است که
ب
مطال ِ
ِ
ٔ
تیلفون ( )0۷۹۷8۳۴۷۷۳۳می شود با آن تماس گرفت .در همین سایت از قول مفتی اعظم عربستان سعودی
شماره
می باشد و با
ِ
ٔ
نقل می شود که آن مفتی در یک مصاحبهٔ تیلفونی با روزنامهٔ سعودی به نام مکه ادعا کرده است که " ایرانی ها مسلمان نیستند؛
مجوس استند".
حاال شما قبول بفرمایید که آن جناب مفتی اعظم به راستی هم این مصاحبهٔ تیلفونی را با آن روزنامه کرده است در این مصاحبه
ت آگاه نمی تواند از آن نادیده بگذرد:
دو خالی عمده وجود دارد که یک ژورنالیس ِ
نُ ُخست :اگر ایرانیان به
ِ
اساس سابقهٔ دینی قبل از اسالم مجوس خوانده شوند؛ آیا میتوان عرب های سعودی را به اعتبار سابقهٔ
اساس
اساس سؤ سابقه مجوس باشد پس این یکی به
پیروان الت و منات وعزی خواند؟ اگر آن یکی به
دینی شان بُت پرست و
ِ
ِ
ِ
همان استدالل خود را نیز از قلمر ِو مسلمانی بیرون می راند.
ت عربستان
دوم :اگر آن جناب مفتی اعظم فتوی صادر میکند که ایرانیان مجوس استند بر مجوس که حج فرض نیست پس دول ِ
ت ایران می تواند یکی از
ت بیت هللا و
مجوسان ایرانی را
سعودی به چه دلیل
مراسم حج میدهد و چه گونه دول ِ
اجازه زیار ِ
ِ
ِ
ٔ
میان اهل کتاب هم شامل نیستی ولی پو ِل تو شیرین است
اعضای مه ِـم کشورهای اسالمی باشد؟ یعنی تو تلخی و مجوسی و در
ِ
آتش جنگِ مذهبی در میان
و ما از آن استفاده می کنیم .به هر صورت این سایت اگر هدفی داشته باشد هدفش روشن
کردن ِ
ِ
ت سیاست های جنگ افروزان امریکایی
ب اه ِل تسنن در خدم ِ
شیعیان و سنیان است و به همین دلیل همانن ِد جناح های متعص ِ
است.
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ی در مصاحبه با یک شبک ٔه تلویزیونی نقل میکند که جنگِ افغانستان
همین سایت باز از قو ِل یک سرهنگِ باز نشستهٔ "امریکای ٌ
آغاز این جنگ ها را از
انجام پنجاه سال در افغانستان مشخص نیست .اگر
برای پنجاه سال طرح گردیده است .اینجا نیز آغاز و
ِ
ِ
ب دموکراتیکِ خلق حساب کنیم افغانها پوره سی و هشت سال جنگیده اند و بنا بر این از
1۹۷8یعنی سال به قدرت رسیدن حز ِ
پایان پنجاه سال چندان دور نیستند.
ِ
آتش این جنگ ها را در افغانستان افروخته اند و ایران بدو ِن
اما این جا ُمسلما ا سیمای روانیی جنگ مطرح است یعنی آنانی که ِ
اختیار شما نیست و تا آن وقت که منفعت های ما ایجاب میکند؛
گفت و گو یکی از آنهاست به افغان ها می گویند" :این جنگ در
ِ
برای تان نا ُخن به هم می زنیم و سرو ِد جنگ نا ُخنک جنگ سر می کنیم و شما هم برای ما می جنگید یعنی ما همان اشرافِ روم
خون همدیگر را برای سرگرمیی ما فرو می ریزید .اما شما اشرافِ روم باستان
بردگان گالدیاتورما که
باستان استیم و شما هم
ِ
ِ
نیز مطمئن باشید که این مسابقه های گالدیاتوری قیام اسپار تا کوس را نیز به دنبال دارد .ایران و عربستان هردو مجبور می
تیغ ُکن ِد شکنجه و آزار حالل
شوند بدانند که با تضعیفِ یکدیگر
ِ
صهیونیزم اسرائیل را قوی می کنند که شیعه و سنّی را یکجا با ِ
می کند .تاریخ دیر یا زود به ایران و عربستان
درس عبرت می دهد که ضعف عراق این دو کشور را قوی نساخت بلکه اسرائیل و امریکا را قوی ساخت و جنگِ افغانستان
ِ
نیز ناگزیر آتش را در خانهٔ ایران و پاکستان نیز روشن می کند.
ت ستراتیژیکِ افغانستان است اگر تا امروز نمی داند به زودی خواهد فهمید
امروز جهان
و اما؛ امریکا که در وضع
دلداده موقعی ِ
ِ
ٔ
چین نیرومند به هیچ وجه تحمل نخواهد
خیر امریکا نیز در یک
افغانستان نیرومند و از ِ
که ِ
نظر سیاسی بیطرف است که یک ِ
ِ
دیوار خود پایگاه های نظامیی امریکا را ببیند و از سوی دیگر امریکا کوریا؛ ویتنام و تایوان را
کرد که در همسای ٔه دیوار به
ِ
متحدان خود داشته باشد اما اَبَر قدرت ها نیز ضعف های خود را دارند و همیشه قُرع ٔه
نیز برای همیشه می خواست در حلق ٔه
ِ
ده
اراده خود را در
کمر
ِ
شان دو شش نمی نشیند .امریکا از ویتنام هـم به رضای خاطر بیرون نرفت و مجبور شد که ِ
برابر ارا ٔ
ٔ
جنبش جهانی ضد جنگ و دشواری های اقتصادی جنگ خم کند و را ِه خود را بگیرد و برود .همین اکنون کتله
مقاومت مردم؛
ِ
ت امریکا را گونده می کنند.
ت امریکا اثر می گذارند و فی ِل سیاس ِ
های وسیع افغان ها تابعیت امریکایی دارند که بر نتیج ٔه انتخابا ِ
افغان ها گفت ٔه پیرگازرگاه یعنی خواجه عبدهللا انصاری را به خاطر داشته باشند که "آن را که خدای بر اندازد با درویشانش در
ت امریکا؛ چین؛ هند؛ ایران و پاکستان نمی مانند بلکه در
ت جهانی پیاده های عرصهٔ شطرنج سیاس ِ
اندازد ٌ".افغان ها در مناسبا ِ
نشانده روس؛ پاکستان و
این عرصه فرزین سیاست مستقل و ملی خود را پیش می گذارند که این کشور از رژیم های دست
ٔ
امریکا بسیار رنج کشیده است و خوب فهمیده است که:

رفتن به پایمردیی همسایه در بهشت
ت دوزخ برابر است
حقا که با عقوب ِ
روزگاری " ُردیاردکپلنگ" معروف گفته بود که "افغان را می توان استخدام کرد ولی نمیتوان خرید" ما را همسایگان برای
ت خود افغان ها برای
منفعت های خود بسیار استخدام کرده اند ولی حاال باید برای جهانیان ثابت کنیم که جنگِ افغان ها به دس ِ
راندن روس ها آغاز شد و ادامه اش برای ما بسیار در ِد سرها ایجاد کرد؛ حاال اگر ما سربازان این جنگ استیم باید بدانیم
بیرون
ِ
اراده ما پایان
اراده ما آغازشد و باید به
که تا سرباز نجنگد هیچ صاحب منصبی در جنگ به پیروزی نمی رسد .این جنگ به
ٔ
ٔ
یابد .وهللا اعلم بالصواب سه شنبه 11اکتوبر 201۶شهر مزارشریف نگارگر

سیما های روانی جنگ های جاری درمیان مسلمانان
i_negargar_simaahaaye_rawaanie_jang.pdf

 2از2

