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 مگر اخوِت اسالمی همین است؟
 

 
 نیست تُرکاِن تیرانداز باکم از 

 

 م میُکشدـآوران تیر« مستیی»
 سعدی()

 

برابِر تجاوزگران شوروی سپِر  ها در پاکستان ضیاء الحق می پنداشت که مقاومت افغان روزگاری دکتاتور

ن افغان ُکشتن ده ملیو ودی افغانستان وناب اینک هنگامی که آقای دونالد ترمپ ازدفاعِ پاکستان نیز است ولی 

ای ه هگفت با ترمپ نشسته است و دونالد برابرِ  کند صدراعظم جمهوری اسالمی پاکستان در صحبت می

 در ار میمون باز برای قتقتک دادنش چوب خود و میمون باز نشسته باشد برابرِ  میمونی که در ترمپ همانندِ 

صدا های پخش شده ارباب چنان  و باز می شود که علی رغم سر ها خوشی تا گوش دهانش از ،الندبغلش بخ

ده ملیون را نیز به دیار عدم بفرستد  است به خاطر رضای میموِن خود کشوری را نابود و که می بینم حاضر

 ار «طعنه» او کلمه   شعر در و همین شادمانی صدراعظم پاکستان بود که مرا به یاد شیخ شیراز انداخت و

 بدل کردم.  «مستی» به

 

 نیست تُرکاِن تیرانداز باکم از
 

 م میُکشدـآوران تیر« مستیی»
 

یک کشور اسالمی است که اگر اختالفی هم با افغانستان داشته  انستان وافغ به دیوار پاکستان همسایه  دیوار

کشورهای اسالمی نباشد ولی  نابود شدِن یک عضوباشد به حکم وحدت کلمه ناگزیر است که خواهان 

اد ی می بََرد بلکه این حقیقِت دردناک را نیز از یاد صدراعظم پاکستان نه تنها موضوع برادری دینی را از

پاکستان برای شیر امریکا دم  امروز روباِه مکار "دمنه کلیله و"می بََرد که اگر هماننِد داستاِن عبرت انگیِز 

بِت گاِو شیر همکاری کند فردا نو پا افگندِن گاو ابلق افغانستان با از پیمان می بندد که در کند و البه گری می
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اما  و گوشتش دندان بسایِد. بر و پا بیندازد را به مدِد یک روباِه دیگر از رسد که شیر او سیاِه پنجاب نیز می

ه ببینند که چه گون "دونالد ترمپ"با  را علمای عالم پاکستان کجا استند که مواالِت چاپلوسانه  پاکستان

 .کند سودا می صدراعظم شان اخوِت اسالمی را با دالر

 نطقهم افغانستان و که پای امریکا را در طالبان نبود همکاری با و افغانستان  این مداخله  پاکستان در مگر

نظام طالبی را  شناخت و رسمیت میبه  ها انتخاِب رژیم دلخواه افغان در پاکستان حِق مردم را اگر کشاند؟

 ضِد افغانستان خوش رقصی کند. کرد امروز مجبور نبود برای امریکا بر ها تحمیل نمی افغان بر

امریکا این کشور را به سوی سیاست درگیری با  پاکستان باید بداند که البی های نیرومند صیهونیزم در

 بَر اسرائیل از بین ببرد.  دور و رهای بالقوه را ازکشورهای نسبتاً نیرومند اسالمی کشانده است تا خط

آن  استند و ستیهمین ل ترکیه نیز در ایران و ؛ سوریه همین اکنون قربانیی این سیاست شده اند واعراق؛ لیبی

این سیاست ابراز ندامت خواهند  خدمِت این سیاست قرار گرفته اند فردا از در کشور های اسالمی که امروز

هم فردا پشیمانی بی فایده به دنبال  مستی تیرآوری های امروز ندامت بی موقع ثمر نخواهد داشت وکرد ولی 

 های امریکا در را از پیاده کردن سیاست خواهد داشت اما این وظیفه  مردم پاکستان است که زعمای خود

 برمنگهم 2019جوالی  2۴ نگارگر صار.فاعتبروا یا اولی االب .تا زیاِن آن دامن پاکستان را هم نگیرد منطقه بازدارند
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  تذکر: 

را  ۀ معززها و مطالب دیگری از این نویسند سرودههرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که 
صفحۀ مقاالت، به فهرست عکس نویسنده در  بر یمطالعه کنند، میتوانند با اجرای "کلیک"

 "آرشیف" شان رهنمائی شوند.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مگر اخوت اسالمی همین است؟
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