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 ُکل به اجزاء یۀوعدم تجز ییگو یُکل
 
 

 

 یمن ادیآن  ۀمتشکل یُکل را به اجزا کی ل  یتحل و هیروش تجز و میداریبرنم ییگو یها هرگز دست از ُکل ما افغان

 .دیآ یآب در م درست ازما نا ییُکل یقضاوت ها لیدل نیبه هم و میریگ

کابل را  زین فیجناب نواز شر و "دشمن  پاکستان دشمن ماست!"  که: ندیفرما یم یجمهور اشرف غن سیرئ جناب

ارکان دارد. پاکستان  متشکله و یخود اجزا یاست که برا یُکل اریبس ۀمقول کیپاکستان  .خواند یدوم خود م ۀخان

ش تال سرگرم تپ و یزندگ ابیدر آس ستانبازار  پاکستان که مانند مردم افغان کوچه و و یمرکب است از مردم عاد

 یسر از فردا باز هم روز  نو روز را بخورند و خود ۀحاصل کار روزمر و نندیاستند تا شب ها خانواده ها گرد  هم بنش

  .رندیرا از سر بگ گفته تالش  خودنو 

تان بازار افغانس خود شان مانند  مردم کوچه و و گرانیبا د ینه درغم دشمن استند و گرانیبا د ینه در بند  دوست نانیا

 دهیمحکوم به مرگ گرد تر فروخته اند و زمیدانند به کدام آخند ه ینم استند و یانتحار یها یمعروض به بم گذار

 .اند

 میتعل رس وعالقه اش به د لیرا به دل یدختر معصوم پاکستان کیاستند که  زین یدوم پاکستان آن طالبان پاکستان رکن  

نراالن ج رکن سوم پاکستان مشرف و کیباز  . ُکشند یمردم م یها نهیرا در س شرفتیعشق به پ بندند و یبه گلوله م

باالخره  و ندینما یاستفاده م با هند خود ییاسیر محاسبات سد نجسطر ۀادیاستند که از افغانستان همانند  پ زیپاکستان ن

اقامتگاه  یوبه س دیمساعد در کشور شان وز نا یباد یکه وقت استند زین یپاکستان نانیرکن چهارم پاکستان آن کاخ نش

 دانند.  یمستحق حکومت بر مردم م گانهیرا  خود روند و یم ارکیوین لندن و یها

 نین ااست که اگر پاکستا نیپُرسش ا نیاست، نخست شانیدشمن  پاکستان دشمن اکه  ندیگو یراست م یاگر جناب غن

 یها زیبه دست در دهل ضهیدر دوران قدرت خود عر لیبه چه دل یدوست مردم افغانستان است جناب کرز نیچن

  کرد؟ یم یپاکستان سرتکان است  یس از گشت و یملل متحد م ناتو و کا،یامر

را به  یوسفزیکه مالله  یتوانند با طالبان یپسر  خود دارند م دختر و میتعل به درس و قهمردم افغانستان که عال ایآ

 کنند؟ یبندند، دوست یگلوله م
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 شان دوست داشته باشند؟  ۀبچگان یها یرا با جاه طلب .یا س.آ .یجنراالن آ توانند مشرف و یمردم م ایآ

 یفتوا ییکایحضور سربازان امر لیکشور شان به دل ضد  توانند موالنا فضل الرحمان را که بر  یمردم افغانستان م ایآ

درعربستان  ییکایآخند خوب از حضور سربازان امر نیحال آنکه ا و رندیآغوش بگ دهد به عنوان دوست در یجهاد م

 کفر از کعبه بر خاسته است؟ نیکه ا داندیم خبر دارد و یسعود

 یکنند؟ مگر همان فتوا رانیخانه دومش را و نیکه ا داردیاست او چرا روا م فیدوم جناب نواز شر ۀکابل خان اگر 

به  یکوبد که کار یبا پُشت دست  منطق به دهانش نم فیکابل دارد؟ چرا نواز شر ییرانیُجز و یفضل الرحمان هدف

 نداشته باشد؟ گریکشور  د کیکار  

 و کنند یمجامله م یول ستیراست ن ندیگو یکه آنچه م دانندیدو خوب م هر فینواز شر و یکنم اشرف غن یفکر م 

 ماند یم نیمن بد دگاهیاز د نیا پاشند و یخود خاک م ۀچاریبه چشم مردم ب دهند و یم یلفظ یرشوه ها گریکدیبه 

د زن یبرق م خورده باشد قلیکه ص یحمام طاسکمره مانند   تیال ر  یشان ز یمو یب یکله ها که نندیب یدو م که هر

  :ندیگو یم گریکدیبه فرمان مجامله به  یول

 رگیمردم د یول رندی"جناب کاُکل دار صاحب" را بپذ ۀمقول نیا زیانتظار دارند مردم ن " جناب کاُکل دار صاحب!" و

 ربرمنگهم نگارگ 2015 یم 14 ربصااال یاول اینتوانند. فاعتبروا  دهیمو را د یب یکه آن کله ها ستندیکور ن نقدریا
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