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 تباکم ازتُرکاِن تیراندازنیس

 تیرآورانم میُکشد« مستیی»

 () سعدی

 

 

 مگر اخوِت اسالمی همین است؟

 

روزگاری دکتاتورپاکستان ضیاء الحق می پنداشت که مقاومت افغانها دربرابِر تجاوزگران شوروی سپِر دفاعِ پاکستان 

نیز است ولی اینک هنگامی که آقای دونالد ترمپ ازنابــــــودی افغانستان وُکشتن ده ملیـــــــــون افغان صحبت میکند 

نالدترمپ نشسته است وباگفتــــه های ترمپ هماننِدمیمونی که صدراعظم جمهوری اسالمی پاکستان دربرابِردو

ند دهانش ازخوشی تا گوشهاباز الدربرابِرمیمون باز نشسته باشدومیمون باز برای قتقتک دادنش چوب خودرا دربغلش بخــ

شوری می شود که علی رغم سروصدا های پخش شده ارباب چنان که می بینم حاضراست به خاطر رضای میموِن خود ک

را نابود وده ملیون را نیز به دیار عدم بفرستد وهمین شادمانی صدراعظم پاکستان بود که مرا به یاد شیخ شیراز انداخت 

بدل کردم. پاکستان همسایهٔ دیواربه دیـــــوارافغــــانستان ویک کشور اسالمی است «مستی»رابه«طعنه»ودرشعراو کلمهٔ 

شته باشد به حکم وحدت کلمه ناگزیر است که خواهان نابود شدِن یک عضوکشورهای که اگر اختالفی هم با افغانستان دا

اسالمی نباشد ولی صدراعظم پاکستان نه تنها موضوع برادری دینی را ازیادمی بََرد بلکه این حقیقِت دردناک را نیز 

رپاکستان برای شیر امریکا دم البه گری ازیاد می بََرد که اگر هماننِد داستاِن عبرت انگیِز کلیله ودمنه امروز روباِه مکا

میکند وپیمان می بندد که درازپا افگندِن گاو ابلق افغانستان باشیر همکاری کند فردا نوبِت گاِو سیاِه پنجاب نیز میرسد که 

مواالِت شیر اورا به مدِد یک روباِه دیگر ازپا بیندازدوبرگوشتش دندان بسایِد.واما علمای عالم پاکستان کجا استند که 

 .چاپلوسانهٔ پاکستان رابا دونالد ترمپ ببینند که چه گونه صدراعظم شان اخوِت اسالمی را با دالرسودا میکند

مگراین مداخلهٔ پاکستان درافغانستان وهمکاری باطالبان نبودکه پای امریکا را درافغانستان ومنطقه کشاند؟اگرپاکستان 

هابه رسمیت میشناخت ونظام طالبی را برافغانها تحمیل نمیکرد امروز مجبور حِق مردم رادرانتخاِب رژیم دلخواه افغان

نبود برای امریکا برضِد افغانستان خوش رقصی کند.پاکستان باید بداند که البی های نیرومند صیهونیزم درامریکا این 

ی بالقوه را ازدور وبَر کشور را به سوی سیاست درگیری با کشورهای نسبتاً نیرومند اسالمی کشانده است تا خطرها

اسرائیل از بین ببرد. عراق؛ لیبی؛ سوریه همین اکنون قربانیی این سیاست شده اند وایران وترکیه نیز درهمین لست 

استند وآن کشور های اسالمی که امروزدرخدمِت این سیاست قرار گرفته اند فردا ازاین سیاست ابراز ندامت خواهند 
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نخواهد داشت ومستی تیرآوری های امروزهم فردا پشیمانی بی فایده به دنبال خواهد داشت  کرد ولی ندامت بی موقع ثمر

تا زیاِن آن دامن  اما این وظیفهٔ مردم پاکستان است که زعمای خودرا از پیاده کردن سیاستهای امریکا درمنطقه بازدارند

 .نگیرد همرا پاکستان

 مبرمنگه۲۰۱۹جوالی ۲۴فاعتبروا یا اولی االبصار.نگارگر
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