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  بيند کنجاره خواب می) حميد گل پاکستانی يا فخر طالبان ( گاو پير
  

اق خود را ھمسا شه ھای تجاوز و نف يه نا اھل که از زمان جدا شدنش از پيکر ھند، تا کنون ما نند سر طان مضر ري

ز( در مرز شير مردان تاريخ  ستان عزي دی ؛ رو ) افغان ا امي ا خوردن سيلی ن اريخ ب د و در ھر مقطع ت ؛ دراز ميکن

  .ميگرداند، مگرباز ھم حيا نميکند

ا مشروع و رھبران نظامی پاکستان يا غ المان حلقه در گوش بريتانيا ؛ به خاطر کسب رزق و روزی در ھر عمل ن

داحان اطراف  د م شود مانن ی مي خالف سنت ھای انسانی و اسالمی دست می زنند و ھر بار که کاسه گدائی شان خا ل

د گ رال حمي م جن شری يکی ھ يس سابق جاده سر به صدا می آورند ؛ از جمله اين اشرار تاريخ و ضد نھضت ب ل رئ

ستان را  و مت نظامی پاک ا سنجيدۀ ، خود و حکم ول و ن ا معق آی اس آی يا نوکر ھميشگی بر تانياست که با گفتار  ن

  .بيشتر مورد انزجار و تنفر قرار ميدھد

که از نظاميان سر شناس کشور دال و چپاتی است با گفتار مغرضانه اش يک ) فخر طالبان( اين به اصطالح جنرال 

ستی بار د ال تروري ه اعم ان را واقف ساختند و مھر تصديق ب ستان؛ جھ يگر از مداخله بيشرمانۀ شان در امور افغان

  .شان گذاشتند وبا صراحت از طالبان دفاع نمودند 
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ا  رای طرد کامل آنھ د چرا ب ا ندارن اه ھ اگر گروه  ترو ريستی طالبان ساخته شما نيست و در مرز ھای شما مخفيگ

ر و دوصد دست به عمل نمی ا صد في رد ب ان صورت ميگي دی در سرحدات ت  زنيد ؛ اگر يک فير از طرف يک ھن

  .حرف نا معقول جواب ميدھيد ؛ مگر از طالبان دفاع ميکنيد که سر خريطه را با شما ميگيرند

د  از خداون د ؛ و ب و شی ميکنن ان در داخل خاک شان چشم پ ھر بار رھبران نظاميگر پا کستان از فعاليت ھای طالب

  .روی شانرا سياه ميسازد و به زبان خود اقرار ميکنند و در جھت دفاع از آنھا قرار ميگيرند 

ان حميد گل پاکستانی که با چشمان شب زده از خمر با خبر نگار بی بی سی صحبت م يکرداز حزب اسالمی و طالب

سی  ن مغرض و ق د ؛ کسی ازي ام دھ د ھيچکاری را انج ستان نميتوان ان افغان وکالتا به ھمه وانمود کرد که بدون طالب

ه  ن ھم ستانی گفت اي ن پاک ه اي د ب ی؟ باي ران را ميکن ت ديگ ه وکال اره استی ک ه ک ه خودت چ رد ک ب پرسش نک القل

صفانه ات را راج ليم جواھری  نظريات مثبت و من ه و س وم نن اب گلث د در پشت کت ابی و شداد ؛ باي ان و ھ ه طالب ع ب

ری در  ول  ھيچ تغيي ا معق ا سنجيده و ن دات ن ن تأئي ه فروش بگذاری اي شاور ب نوشته کنی و در بازار قصه خوانی پ

  ........سياست افغانستان نمی آورد و اين گونه قوله ھا در عقب ھر کاروان شنيده ميشود

دل و آمدن  ره ھای ب ه مھ مشرف جالد و عال قه مندی اش دوباره به سياست؛ اين خود از سياست ھای بريتانياست ک

اطن و کسب  کار نيامد را تبديل ميکند؛ اکنون اين باند نظامی پاکستانی با وجوديکه در ظاھر يکدگر رابد ميبينند در ب

  .نيز ريشه داراست) فخر طالبان( حرف ھای حميد گل مفاد شريک اند و با طالبان دزد، مفاد را يکجا ميگيرند و 

  .اين خيال پلو ھای حميد گل به خواب گاو ھای پير ميماند که ميگو يند گاو پير کنجاره خواب می بيند

 

  

  

                                                                           

  

  
                          

  
  

       
  

                  
 


