
 
 

 !گرم و گدا آسوده  دجسم

 ؟مرزها ازخط دیورند تا منجمنت                                           

 
 :نزدهم شاپيوسته به گذشته قسمت يکصدو

با اين ُگنده گی د  که نکشيدی خجالتتو   !سوال کرد آقای کيسه بُر کيسه بُر از يک  قاضی ميگويند
 باز قاضی! است نخودم جيب که کردم فکر! قاضی آقای گفت؛بُر کيسه  کردی؟ آقا اين جيببه  ست

 جيب از ندارد حق آدم يعنی گفت؛ جانب به حق قيافه با دزد و برداشتی؟ را پولش چرا پس پرسيد؛
 !بردارد؟ پول هم خودش

قق صلح وبر چگونگی تح نستان بنويسمه ترين حوادث مربوط به افغاو قتی ميخواستم مطلبی درباره تاز
نين وپروژه خبرشغل شريف غارتگری از و معتاد غرض ـــم حلقه هایمسلح و خونينی که برخی از

که گفته به يادم آمد يکی از فالسفه و دانشمندان بزرگ  ناگهان  جمله معروفيشوند ـــارتزاق مصلح 
هر جنايتکاری پس از اجرای ظلم و جنايت مائل است حريف ساکت باشد تا با تجديد قوه و کمک است 

وقتی اين گفته بسيار ناب آن فيلسوف را بحيث  بيگانه گان دوباره به جنايت و خونريزی ادامه دهد 
نه خود گفتم   ابتحليل و نگرش ام در باره معادله صلح در افغانستان مورد استفاده قراردادم مالک 

سائر حلقه ها ی تکامل از مجزأباميتود های کالسيک وراافغانستان تاريخ سياسی معاصر ميتوان حوادث
پشت مجروح اش حمل جنگ های خونين را بربزرگی ازشورما افغانستان که بارجوامع بشری بويژه ک

 " با مخالفين صلح "امتعه ای بنام یبرای خريداريزيرا می بينيم که گاهی . داد رمورد مطالعه قراميکند 
هفتاد انبوه مبلغ  و گذاشتن ريشلباس  تعويض با  فقط نازل ميشود و دوکانداری از آن سوی مرزها

وقتی گاهی هم ،  ميبرند به غارت  " !!مشروع"  با شيوه را ارگ  ای غائبانه  خزانه ءهزار دالر از 
کسانی را که ! کنند فيل شان هوای هندوستان  مهاجرت  گان دوران جهاد واز بازمانده های   هتسد

 وواژهبا کليمات با ژست گرفتن متفکرانه و ست شا نرا بخورند بنام هيأت صلح بفرستند  نشسته اند تا ما
به هر صورت ازاين . حضور می يابند مطبوعاتی  های فرمائيشی در ميزخويش های پارادُکسيال 

که به اصل مسأله صلح  دل می ماند و ما به خاطر احترام و نيازی  حرفها بسيار داشتيم و داريم که در
ادران تاجر پيشه مجبور همچنان بخاطر به هدر نرفتن زحمات اين برواحساس ميکنيم در افغانستان 

از قديم  زيرا را کش ندهيم  عزيزان کوت کنيم و حد اقل سخنان بد مزه و تناقض گوئی های اين س شديم
به هرصورت تازه ترين مسأله ای که موجب برانگيختن افکار  .!!مسجد گرم و گدأ آسوده گفته اند که 

موضوعی بوده گرديد  دوطرف مرز طورخم و نگهبانان چندين تن از درجه داران مرگ عامه و حتی 
می شناسند اما از سوی پاکستان نه تنها به حيث يک قضيه الينحل  Uخط ديورندUطرف افغان از آن بنام که 

 Pak-Afghanمنجمنت رډبار بلکه طی چند سال آخير آنرا بنام پاک افغان Uخط ديورندUبنام  مرزی 
border management   با آرامش و با توجه به نقاط ضعيف زمامداران افغان يا همان دست نشانده

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF�
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF�


 
 

کشورهای  دربستر استراتيژيی "افغانستان حکومت وحدت ملی  "ی که بنام و غير مشروعمافيايی گان 
معروف ورمول ـــبا فو يان کوبيس  ِکری جاناز سوی ضد تروريزم  بين المللی  شامل در ائتالف

 . ناميده ميشود جابجا شده اند  "ف لی ونصف لک نص"

 
 !!انيمدارست "سيأ " و  روشنفکرانگفت که بی پروائی فردی از با هزاران درد و تأسف بايد  لهذا

 بالخصوص در افغانستان  ۱۳۵۷بويژه پس از کودتای هفتم ثور ملی ارزشهای  دربرابرسرزمين ما ، "
قمار سياسی ميدان تا در هسبب شدرژيم مافيائی سپری ميشود  عمردر اين پانزده سال آخيری که از

حضرت حافظ که با الهام از !ببازيم دوبا يک مه ثروت های مادی و معنوی مان راهکشورهای منطقه 
سياست را دروغ  زمامداران آن  کهکشوری در می بينيم زيرا  !بگونيز هنرش گفتیچو جمله می عيب

خويش و استراتيژيک ند و برای رسيدن به منافع مادی ميپندارمشروع گران را و پامال ساختن حقوق دي
به خون بی نوايان را ميريزانند  که بنام دين و با شمشير مذهبو رهبران خود فروخته ای مذهب 

نيستند ، هم آگاهی اجتماعی پيدا  "عوام کاالنعام "بايد گفت که امروز ديگر مردم . قربانگاه آورده اند 
چگونه است که برخی از کرده اند و هم غالبأ با کتاب سروکار دارند ، همه از خود می پرسند 

مديريت جامعه ومردم ريسمان پاکستان و افغانستان  نامورترين چهره های مذهبی و مراجع عالی فقهی
ی ه در حوزه زندگی خصوصمحترمانيک امربسيارمذهب را خدا و اند که بسته های نيروعقب بر را 

که بيشتر هرچند اين گروهی از شبه روشنفکران . می شمارند  وی خرانهايت بدرد بخور زندگی درو
از حوزه  جدائی دين شيوهگويا با که  نمايند مي لبازی اند چنين استدال سی"سيأ "مشغول معامله گری و

يعنی به باور اين .!! انجام ميدهند خدمتی را بيشترين دين برای حفظ و نگهداريی  سياست و حکومت 
بزرگترين چهره از  !!.ندارد ینگفت و حرفی حکومت وسياست  باب در دين ای از روشنفکران طائفه 

کانه ودرعين حال با فهم کوو منطقه  افغانستان  ، جهان در تاريخ معاصر  ند توانيستها ورجاليکه 
 و گاممسخ کنند سياست را  چهره اصلی دين وفريب و نيرنگهای گوناگون  با ابزارمعامله گرانه شان 

مشهور به پير  همانا حضرت صبغت هللا مجددیبمانند بر گام سالطين جنايت پيشه وفاسد عربستان 
رئيس چهارده ساله ارگ که مخزن سرازير شدن صدها ميليارد دالر نی با حامد کرزی در تبا استخاره 

 ناميده ميشد ،



 
 

 
رئيس حکومت وحدت ملی دمحم اشرف غنی پير سيد احمد گيالنی مشهور به آفندی جان آغا در عقب  

رئيس غنی در جزيرة العرب و شبهای گرم ونرم ويار حنيف خان اتمر راه بلد با اضافه داللی افغانستان 
صدراعظم دمحم نوازشرف  تکيه گاه مادی و معنوی شيخ سلمان پادشاه عربستان ،ن سعودی اعربست

ن هرچند ی حسن روحانی رئيس جمهور ايراپاکستان ، حجت االسالم هاشمی رفسنجانی پشتوانه فکري
 وجدائی دين ی رفسنجانی و حسن روحانی مبنی برهاشمبرای اظهارنظردر ايران به ظاهر اسالمی 

 هيچگونه زمينه ای وجود نداردسياست 

 
هاشمی رفسنجانی با خانواده آل سعود و عملکردهايش در ايران وی را اما مناسبات دوستانه و تاريخی  

ه انديش ايران سادح طلب و اصالبرخی ازنيروهای  موجب شده  ساخته است کهمبدل  مهره ایعمأل به 
شگفت انگيز است که اهرم های قدرت در . در دام استراتيژيی عربستان قرار گيرند بصورت ناخواسته 

پاکستان  کشوردر قدرت اصلی معادله ای رقيبان يکسان هستند زيرا جوامع پاکستان و ايران دار
را نيز مذهبی بنيادگرای تمرکز يافته است که اکثر گروه های  اين کشورارتش محافظه کار توانمنديی در

جمهوری اسالمی در عملکرد مشابهی  با شامل می شود  و با حکومت دمحم نوازشريف رقابت دارد 
 مشاهده ميگرددايران نيز 



 
 

 
 رت که همانا نيروهای سپاهبا اهرم اصلی قد ايران مبارزروحانيت  جامعه غير رسمی زيرا ائتالف  

محافظه  يکی از روحانيون پاسداران انقالب اسالمی ايران به سر فرماندهی سيد علی خامنه ای 
 . وپنجه نرم ميکند ميباشد دربرابر حکومت سکوالرمذهبی حسن روحانی ُمشت ايران  وبنيادگرای کار

 

 
 !فساد و بی کفايتی  ی ازنمادکرزی حامد 

Uhttps://www.youtube.com/watch?v=vynJBGt3I5gU 

چرا و چگونه اين همه اين وضعيت تاروتاريک بود که پيش زمينه های  واز عوامل اصلی   نخس
و ناگهان بدست بوجود آمده بود از تاريخ  خاصی  در برهه ایو فرصت های که برای ملت باستانی ما 

محتاج معمولی  یبرای عالج يک بيماريمی بينيم که  اکنون ن تاجرپيشه و معتاد از دست رفت ونااهال
بويژه در ين کشورشفاخانه های ا نه چندان دورروزگاردرحاليکه در  ی  شده ايمترحم پنجابی ها

بوده اند و بسياری از محصلين کشورهای  صد ها بيمار و مريضميزبان شهرهای مرزی با پاکستان 
 .ه بحيث محصلين پوهنتون کابل پذيرفته می شدند خاورميانحتی و  همسايه 

https://www.youtube.com/watch?v=vynJBGt3I5g�


 
 

 
که بوده  کرزی !!گدام دارميراث چهارده سال زمامداريی مافيائی اين عقب ماندگی  بدون شک که 
اما نه تنها جاری خواهند بود ، اين چشمه های دالری برای هميشه بر جلگه های ارگ تصور ميکرد 

ر افغانستان ويرانه از سوی جامعه جهانی گدائی شده بود به صد ها ميلياردالری که بنام بازسازی و اعما
معالجه مريضی های عادی مانند برای ير وبيچاره افغانستان قمردم فمی بينيم که  اکنون هدر رفت و

گردند می  و تعجيزتحقيربصورت ظالمانه پاکستان در کلينک های خصوصی شهر پيشاور  تب سرفه و 
 . 

Uhttps://www.youtube.com/watch?v=v5CZdvowRv4U 
ملت تمامی حوادث در مرز طورخم همين بی تفاؤتی نسبت به سرنوشت انگيزه اصلی بدون شک که 

می  معامله گرحاکمان جاسوس صفت و و اعتياد  رياکاریدر شعله های آتش مظلوم افغان است که 
چنانچه شنيديد و مالحظه فرموديد حکايت . سوزند ، و هر قدر زور می زنند به جائی نه می رسند 

واجه بود در زمامداريی مبا بی تفاؤتی  افغانستان  زمامداران قبلیغمناک سرنوشت ديورند اگر دوران 
گزارشهای نيز وجود دارند که چندين صد . رسمأ تحويل پاکستانی ها شد حامد کرزی اين پادو انگليس 

خان پول نقد از سوی حامد  دالر  چندين ميليونجريب زمين مربوط به ولسوالی گوشته ننگرهار در بدل 
 . است  واگذارشده به پاکستان رسمأ  کرزی و ديگر شرکای مافيائی اش

 بقيه اين مبحث را در شماره آئنده انشأهللا 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v5CZdvowRv4�

