
   ! است لنگ حشر بھ تا قافلھ این           
 :پیوستھ بھ گذشتھ قسمت ھفتادونھم  

 

 محمد امین فروتن 

 
استخاره در باب صلح در افغانستان بھ !! تھ آن روزی کھ حضرت محمد اشرف غنی دامت برکا

 : ی گفت با صدای خشونت آلود داعشو در کنار خرقھ مبارکھ   متوصل شد و بھ یک کشف جدیدی رسید
 https://www.youtube.com/watch?v=2njiFlgV9MQ&feature=youtu.be 

سال آخیر پاکستان در یک جنگ نا اعالم شده با  ۱۴بالخصوص در سال گذشتھ  ۳۶در 
حضرت محمد اشرف !! را بر پاکستان قبوالندم افغانستان حضور دارد این تعریف سختی 

غنی حین بیان این مطلب بھ حکمت کرزی اشاره میکند و وی را بحیث گواه اصلی این 
 : پروسھ می داند و از وی می خواھد کھ 

؟ اول باید میان دو دولت ؟ اکنون معنای این چیست ! حکمت خان بگو قبوالندم یا نھ «
بودند ؟ یا بھ حیث  دیده این کسی افغانستان را بحیث دولت صلح قائیم شود ، آیا قبل از

تا اکنون دوام کرده ایم سال  ۵۰۰۰ما دولت ھستیم و ! میدان جنگ بھ افغانستان می دیدند 
 » ..... !کنیم ـــــدوام مییزــــگر نـــو پنجھزار سال دی



 أآمیز خشونت ز درست آنگاھی کھ این سخنان را با لھجھ جنونو اما شاید اطالع نداشت 
کوچی کاکای محمد اشرف خان ی بلند رتبھ بھ قیادت عبدالقیوم زبان می آورد یک ھیأتبر

 " مخالفان سیاسی " یا ھمان  با طالبانرد و بھ سر می بُ در امارات متحده خان غنی 
 مشغول مذاکره بود 

https://www.youtube.com/watch?v=KsOqtk8HnvE&feature=youtu.be 

مسخره ترین کلیماتی کھ در کنار دیگر فرمائیشات توھم زأو پاراُدکسیال حضرت شاید 
در محفل عمومی و درمیان مردم کھ  است غنی شنیده باشیم ھمین جمالتی اشرف خان 

و بر بیچاره د آور بھ خنده  صحرائی را نیز حتی موشھا یشریف کندھار ایراد فرمود و 
زیراھرگاھی کھ وی قصرامپراطوری را بھ  .!ندیدخنداشرف غنی سخت  گی حضرت

ھنوزسخنان  ترک میکند قصد یک سفر مختصر و دیدن از اذناب امپراطوری اش بیرون 
ن چووواژه ھای اش کھ بیشتربا استعمال وکارگیری ضمائر مفرد متکلم آغازمی فرمائند 

و دیگرالقابی کھ !! منتخب مردم افغانستان ان اعالی قوای مسلح،رئیس جمھورسرقوماند
در کارخانھ ھای از متملقان  و چاپلوسان  تولید فقط  بھ صاحب امتیاز شبکھ ھای 

در ذھن کھ  می یافتھ باشد خاتمھ نھ استخباراتی در سرتاسر عالم  نشر و پخش میگردد  
استخباراتی مغائر با مضمون سخنانی کھ ھمین ربی صالحیت امپراطواین معیوب و بیمار

حنجره داعشی از کوبنده شیوه درھمین گردھم آئی با و قبل حتی چند ثانیھ چند دقیقھ و
آب مبارکھ بیرون رفتھ است خطور میکند و ھمھ فرمائیشات تعویذ گونھ قبلی را با 

 . توھمات تازه شستشومی دھند 

 
      جانبازان معرکھ در تالش صلح خونین بھ بیابان آمده اند                          

  !  معیوب صلح معیوبان جنگ  در تالش              



وجود دارد و بدان صلح  کھ درتعریف فرآئند یکی از برجستھ ترین صفات و شاخصھ ھای
ای مؤلفھ  ھمانا  باید بحیث یک اصل مھم و شاخصھ اصلی مفھومی بنام صلح  پرداخت

جامعھ شناسان و دانشمندان بھ اصل عدالت بی نھایت توجھ دارند ، است ،  عدالتبنام 
حتی صلح را بھ عنوان یک پایھ ء اصلی در مسیر زمان و جامعھ درحالی مینگرند کھ بھ 

توجھ  در بخش بزرگی از تاریخ افغانستان ھیچگونھ  عدالتروح اصلی مؤلفھ موسوم بھ 
افغانستان کشوردررگھای  نشان میدھد کھ ما تاریخ معاصرسرزمین صورت نگرفتھ است،

جاری و ساری  ISIبدینسوخون اغیارجفا کاربویژه سازمان اطالعات ارتش پاکستان ازدیر
ھمین تشکیل داعش برمبنای طرح استخباراتی سازمان ھای امنیتی دور نھ میرویم . است 

سازمان ،  GIPعات عربستان ، سازمان اطال  MOSADمنطقھ چون موساد اسرائیل 
و غیره شبکھ ھای استخباراتی قانع شدند  تا برای نشانھ  ISIاطالعات ارتش پاکستان 

گرفتن اھداف استراتیژیک جمھوری اسالمی ایران و عمدتأ عدم دسترسی جمھوری 
میان اسالمی ایران بھ سالح ھستوی پس از انعقاد فروش سالح ھای سبک و سنگین 

سازمان تروریستی داعش یا ھمان دولت اسالمی عراق وشام بنیاد  تان پاکستان و عربس
 . گذشتھ شد 

https://www.youtube.com/watch?v=RR3UYl7WpUc 

 سالح ھای تازه خریداری شده از پاکستان بھکھ با در اختیار قراردادن نخستین محمولھ 
 . داعش گردانھای از داعش  بسوی سوریھ وعراق سرازیر شدند 

 

  ISIسخت شگفت انگیز است کھ جناح افراطی مذھبی سازمان اطالعات ارتش پاکستان 



برھبریی جنرال حمید گل ، تحریک طالبان پاکستان برھبریی مال فضل هللا ، مال محمد 
یم ابوبکر البغدادی تشویق و ترغیب شاھد ، حافظ سعید خان ودیگران را در بیعت بھ ابراھ

 ء  ابوبکربغدادی  بزبان عربی خطبھبا مالنمودند و اکثریتی از فرماندھان طالبان در غیاب 
 بیعت خواندند 

https://www.youtube.com/watch?v=4XsDO0lE6rE 

، حکومت آنکشوربرھبریی محمد راسم بیعت طالبان پاکستان ھمزمان با اجرای این م
بر ناظر، این بیعت بدون آگاھی از بار معنوی وسیاسی نوازشریف رھبر حزب مسلم لیگ  

چگونگی جریان گفتگوھای دیپلوماتیک ایران وسازمان انرژیی ھستوی بین المللی در 
در بھ موفقیت رساندن بود حتی بنابر گزارشھا ی خبری   ۱+  ۵چھار چوب کشورھای 

نقش قابل این گفتگوھا بخش غیر نظامی دولت  پاکستان برھبریی میان محمد نوازشریف 
تائیج رسید کھ علی داشتھ است در پرتو این واقیعت ھا میتوان بھ این  مالحظھ ای را 

سیاست الرغم اختالف در شیوه رسیدن بھ عمق استراتیژیک پاکستان بویژه درحوزه 
نگاه  ھردو نھاد حکومت و ارتش شورھای ھمسایھ مانند افغانستان و ھند خارجی با ک

چنانچھ در ھمین مسألھ موسوم بھ صلح غیرعادالنھ میان کسانی کھ ، ند واحدی داشتھ ا
اندکترین و حضور آن درجامعھ جھانی نسبت بھ مسائل مربوط بھ سرنوشت ملت افغانستان 

ره آورده میشوند و حتی گاھی واز نام و امضای بر سر میز گفتگو و مذاکاختالفی ندارند 
اعالمیھ و پیام  پاکستان  رھبران موھوم و سکونت داده شده در چراگاه ھای استخباراتی

آخیرأ وقتی مقامات استخباراتی پاکستان دیدند و کشف نمودند کھ صادر میکنند ، چنانچھ 
بر سر انرژیی ھستوی است ایران با کشور ھای غربی در حال انجام موافقتنامھ تاریخی 

از نام مال اختر محمد منصور مرد شماره دوطالبان افغانستان  عنوانی ابوبکر بغدادی 
رھبریکھ بھ استشاره و ھدایت  عربستان سعودی در جامھ امیرالمؤمنین و رھبر داعش یا 

ھم نوشتند اما با اندکترین واکنش نھ عربستان و نھ » دولت اسالمی عراق و شام « ھمان 
 .....رھبریی داعش مواجھ شد 

 

 

 

 


