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 !است کوچیده ما سرزمین   از نیز سلیم ل  عق که این ل  مث
 

 چون ویدبرر داکت نزد   حتما   شدیدر بیمااگر  بود گفته باری معرفیاز  نیاز بی نویسنده  ( Mark Twain) "تواین مارک"

 و رویدب داد نسخه تان برایر داکتاگر  و کنند زندگی باید شما فیس   پولاز  بیچاره داکتران

 را ها دوا آن هرگز اما کنند زندگی باید هم آنان چون بخرید داران دواخانهاز  را نسخه

 .کنید زندگی باید هم تان خود   چون نفرمایید جان نوش  

 تشتت و نفاق دلیل به ما اینکه هم یکی و است فراوان ما کشور  ر د جنگ آورد   ره های آفت

 دهش  "ارشد شناسهایر کا"  هم آن و  "شناسر کا" صاحب بخواهی تا دیگران ارمغان   دموکراسیی یک پرتور در افکا

 پول که آنان استیم بلد آن با همه ما و دارد وجود ها افغان میانر د که همچشمی و رقابت آن حساب به چون و ایم

 پک یک خانهر د که است کشیده جا بدینر کا نتیجهر د و اند انداخته راه به نیز تلویزیونی نشرات دستگاه یک دارند

 بخواهی انترنتی مختلف   وسایل و اه تلویزیون همه این که است طبیعی. استر تندو تا نُه ها بامر د ولی نیست آرد

 می مبالغهر گرفتا نیز خود داشته   های صالحیتر د ها افغان ما چون و دارند ضرورت "شناسر کا"  به نخواهی

 اگر  حاال شویم

 فتیص بینم می اواز ر باالت گردن و سر یک را خود که من است داده شناسر کا لقب   را خود ما حریف   فالن که دیدیم 

 من بودن   "ارشد" در که کجاست میدان مرد   آن و "ارشد شناس  رکا"  شوم می و افزایم می شناسر کا لقب  ر بر دیگ

 نبدی( شناسم می خوب را خود ناشناسر کا من   نهر و نیست مناقشه مثالر د و است مثال یک این البته) .کند شک

 دارند ازنی شهرت به آنان چون بشنویم را شناسانر کا سخنان   و بگیریم یاد "تواین مارک"از  است ربهت هم ما ترتیب

 ّدیج نباید گویند می را آنچه هرگز اما داردر کا خرج و است مشکل کاری سازی برنامه نیز داران تلویزیون برای و

 .استر ضرو هم ما خود   برای انتقادی تفُکر و سلیم عقل   چون بگیریم

 :فرماید می که خوانم می را خبری انالین جرمن افغانر د بود؛ شناسر کار سر ب سخن

 وحیدهللا» :میکنم دنبال را خبر «.َشَود تجزیه پاکستان که اند گرفته تصمیم غربی هایر کشو : ملل سازمان   ارشد   آگاه»

 تصمیم حال  ر د "اوباما" ا داره   :گفت یک تلویزیون به جنگ حال  ر د هایر کشو امور  ر د ملل سازمان   ارشد   آگاه   وحید

 «.روند می بیناز  شان خود   نکنند؛ قطعاگر  را( انپاکست) دست این که است گیری

  یکی این و دارد فراوان آگاهان   ملل سازمان که فهمم می چنینر خباز  اما شناسم نمی را وحید وحیدهللا آقای این من 

ر امو آگاه   او نداردر ثغو و حدود نیز ارشد گاه  آر کا این آگاهیی اما و دارد فرق عادی آگاهان   با که  است "ارشد اه  آگ"

 هم دوتا یکی جنگ حال  ر د بدبخت   کشورهای این اما و .است جنگ حال  ر د کشورهای( امور تمام   بلکه نه امر یک)
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 2از 2

 نایجیریا االخرهب و سومالی مالی؛ لیبی؛ سودان؛ مصر؛ ؛سوریه یمن؛ راین؛اوک به بروید کنید شروع افغانستاناز  نیستند

 ملل سازمان که اینر دیگ مشکل   .است جنگ حال  ر د کشورهای همه اینر امو "شناسر کا"  وحید وحیدهللا قایآ این و

 ُمحال ادتا  ع این و باشند آشنا منطقه فرهنگ   و ریخأت با که برگزیند کشورها این مردم  از  را خود شناسان  ر کا باید عقال  

 .باشدر کشو چندینر امو همه "کارشناس  " نفر یک که است

 ایرب اش هرادا ر اگ استر جمهو ئیسر ردیگ ماه ششر اکث حد "اوباما". شود نمی ختم جا همینر د قضیه بدبختانه

 یعنی دردا نفوسر یکهزا و هفتاد و ملیون یک و نود و صد یک 201۵ سال احصائیه   اساس   به کهر کشو یک تجزیه  

 فتگ ایشرب باید است یرگی تصمیم حال  رد هنوز دردا نیز اتومی سالح   و است نفوس اهیدگداز  انجهر کشو ششمین

 ها افغان و دراد اختالف پاکستان با ندردیو موضوعر ب افغانستان که ستردُ  این. است ادهافتر فک این بهر دیر بسیا که

 :که اند نشنیده ار بیت این آیا اام کنند می دشمنی احساس   پاکستان به نسبت
 

 درگُ  تم  ـسر با زال گفت چه که دانی

 درشم هربیچا و ر حقی نتوان ُدشمن

 

ر معیا ما شناس  رکا که موضوع ایناز  یمربگذ حاال کنند خوش دل توانند نمی موهوم ُمژده   این با ها افغان مسلما  

 درموا نهگو اینر د بیرغ هایرکشو اینرب بنا و است دهربُ  یاداز  نیز دردا بیرغ هایرکشو با پاکستان که ار تیرتجا

  .ندرندار نظ اتحاد  

 دهنادی ار حقایق این تمام "شدرا شناس  ر کا"  یکر اگ و َشَود تجزیه نزدیکش متحد   این که خواهد نمی هم چین اژدهای

 شان خود  " ودنش تجزیهر اگ که بدهد اهمیتر قد این پاکستان یارب یا و باشد دهرک خوش دل پاکستان تجزیه   به و فتهرگ

 ! باشد خویش انتخاب   منده  رش باید ملل سازمان انردیگاز  پیش "وندرب بیناز 

 ر گرنگا منگهمرب 201۶ جوالی3 یکشنبه بالصواب اعلم وهللا

 

 
 


