
 

 

 افغان مینی مارکیت عرضه کنندۀ  

 انواع مواد خوراکۀ وطنی

 1212کتاب بعدی پته خزانه، سال 
یعنی یکصد سال بعد از امروزز نرنر ر   1212تاریخ سال 

نوشته خواهد شد  : مبارزات غازی اشوف غنی خان شه د زیارانش 
یک قون قبل از اموزز یکی از مجاهدان راه اسرترلرول ز دزا ی 
افغانستان غازی محمد اشوف خان که  ر علوم اسومی پوزف سروی 
 اشت ز  زم   متفکو جهان  ر علم ریاض ات اقتصا  ، شوع ات ز 
خدا شناسی ز  ر تاریخ اسوم ازل   اسوم شناس ن ز بو  اسرترلرول 

افغانستان را از امویکا برززر نر رزه 
 بدست ازر 

غازی اشوف غنی خان با یرکرصرد 
هزار نفو مسلح تراقر ر  سرو  از 
مشوقی جنگ را دغاز ز نز ه سال 
تمام عل ه ن وزهای اشغالگوکوه به 
کوه جها  کو ه  ر دخوی  نربرو  
که منجو به شکست  شرمر  شرد 
غازی محمرداشروف غرنری خران 
همواه با مجاهدانش بطوف کرابرل 
حوکت ز  ر قسمت پلچوخری برا 
ن وزی های اشرغرالرگرو امرویرکرا 
جنگ ده،  ریر  جرنرگ نر روزی 
اشغالگو تلفات سخت را مرترلربرل 

 شدند .
با پ وززی غازی اشوف غنی خان امویرکرا مرجربرور شرد 
استلول افغانستان بوسم ت بشناسد ز نماینده خو  یعنی جانکر روی 
رابه افغانستان فوستا  تا توب تات خوزج عساکو خو را از افغانستان 

 رزی  ست گ و .
زمان که توامپ رئ س جمهور زقت امویکا به م دان بگروام 
دمد، غازی محمد اشوف خان تنها ز بدزن افوا  مسلرح  ر قرلر  
عساکو  شم  به بگوام رفت ز به توامپ گفت ما ش و هست رم بری 
خبو ن ایند که م خوریمتان!!  ست اش را به پشت توامپ کش د ز 
بوایش گفت م خواهی بوزی یا بمانی ؟! ازی  حوف غازی اشروف 
خان توامپ به لوزه افتا  ز از غازی اشوف غرنری خران مرهرلرت 

 خواست تا با عساکوش افغانستان را توک کند .
 ر زمان خوزج ن وزهای اشغالگو از کابل گوزهی از زنران 
شجاع به سوکو گی بی بی گل غنی  ر حصه ماه رررو بره قشرون 
شکست خور ه امویکا حمله کو  همه ن وز های اشغالگرو کشرتره 
شدن ز تنها توامپ زخمی زنده با یک ه ل کوپتو از مرحرل فروار 

 کو  .
از دن رزز به بعد غازی اشوف خان لل  بابا ز بی بی گرل 
غنی لل  بی بی ملت را کس  کو ند! )نلل از ف سبوک شرویر  

 رضایی( /
**************** 

کارمندان ب وزکوات افغانستان ب شتوبه ساخترارکرمرونر رسرتری ز 
سوس ال ستی تمایل  ارند، نوا که  رذه  دنها دخوی  بارکه  زلت 
بعنوان یک بن ا  رکشورشان کاردیی  اشت مروبروب بره  زران 
حضورشورزی کمون ستی بو . اترحرا جرمراهر روشرورزی سرابر  

دن کشروررا  2711تا2791افغانستان رااشغال نظامی کو زاز سال 
  رقبضۀ خو  اشت. 

خشک مغزی زیرک  «افززن بواینها ریچار کوامو افزز :
 ل ل اساسی شکست  رافغانستان بحسرا   » ندگی ملامهای امویکا

همۀ مان ت ماخو  بو ... اما  رم ان ماکسانی بو نردکره «م وز . 
ازخو  متشکو زبس ارمغوزر زمطمئ  از  انسته های خرو برو نرد، 
دنهااصول تجارت دزا  رااصوارم کو ندزهم   موج  شده بو که 
مااز رک زاقع ت زایجا توازن م ان ایده هاززاقع تها بازبمان م ز به 

 (1ص(ن ازمندی زاقعی مو م افغانستان توجه نداشته باش م.

 

LIKE A GOOD NEIGHBOR, 
STATE FARM IS THERE.® 

For your insurance and      
financial needs, see State 
Farm agent: 
Afzal Nasiri, Agent 
8704 Sudley Road 
Manassas, VA 20110-4405  

 بیمۀ استیت فارم 

 ماری خلیلی ، افضل ناصری

1.50$ 

2201 

 خانه، موتر، صحت 
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 هر که را جامـــه پارســـا بینی       پارســا دادن و نیکــمرد انگار

 ور ندانی که در نهانش چیست       محتسب را درون خانه چه کار
 

 استا ساب   انشگاه کابل                      ام ومحمد ک فی

 گزارش گمراه کننده 
 از جانب مقامات امریکا

زاشنگت  پست گزارشی رابعداز سه سال  عوا  رمحکمه، بره 
نشوسرو ه که بو اساس دن رؤسای جمهورایاالت مرترحرده، جرارج 
 بل وبوش، بارک حس   ازباما ز انلد تومپ  ربارۀ جنگ افغانستران 

 معلومات گمواه کننده ارائه کو ه اند.
زاشنگت  پست م گویدای  ملامات امویکا  رمرور جرنرگ 
هژ ه سالۀ امویکا  ر افغانستان همه ن زرا ب ش ازحدخوشب نانه تبارز 
 ا ه اند،  رحال که دنهامی  انستندکه ب انات شان نرا رسرت برو ه 

 زمدارک را رمور ای  جنگ که غ وقابل بُو  بو  پنهان کو ه اند.
مصاحبه بانرظرامر ران برلرنردرتربره 022اسنا نشوشده ب ش از

زملامات بلندپایۀ حکومت بو ه است. ملامرات  رایر  مصراحربره 
ها رمور اینکه نه اشتباهاتی  رافغانستان ر   ا  زنگونه امرویرکرا 
 رگو ال جنگ تلویباب ست ساله افتا ، انتلا ات نا محدز ی تلدیرم 
کو ه اند. زاشنگت  پست  رای  گزارش ب ان م دار که ملامات بره 
ای  گمان بو ندکه ب انات دنهاهمگانی نخواهدشد، پذیوفته انردکره 
ستواتژی های جنگ افغانستان کاستی زنواقصری  اشرت زایراالت 
متحده  ر توش بوای مبدل ساخت  افغانستان به یک کشوربرابربرات 
ز موکوات ک صدها مل ار   الوضایع کو ند. ای  ملامات همچرنران 
گفته اندکه بوای کاهش فسا ، ایجا یک ار زی خو  ز کراهرش 
 تجارت تویاک، امویکاتوشهای نچندان خوبی رابه خوج  ا ه است.

رؤسای سه گانه نامبو ه همه تعهدکو نردکره ازافرترا ن  ر 
منجو  ملت سازی  ر افغانستان جلوگ وی خواهندکو ، امرا ایر  
گزارش نشان م دهدکه حتی  ررزز های نخست جنرگ، مرلرامرات 
بلندرتبه که مسئول پال سی بو ند،  رمور اینکره اهرداف اسراسری 
زاشنگت  نه بو ه زستواتژی بوای کس  دن نگونه اسرت، اهرهرار 

 سو رگمی کو ه بو ند. 
هرزار  252نظوبه گزارش مذکور، جنگ افغانستان  رحدز 

کشته بجاگذاشته که شامل غ ونظام ان، شورش ان زنظام ران افرغران 
نرفرو ازنر روزهرای 1022زخارجی م شو   رای  جنگ تنها ب ش از

هزارنفو زخم بو اشته اند زمصوف ایر  12امویکاکشته شده زحدز 
 جنگ  رحدز یک تویل ار   الومحاسبه شده است.

بگفتۀ بی بی سی  راسنا محومانه جنگ افغانسرتران، بروش، 
افغانستران  21ازباما ز تومپ هوسه ملصو انسته شده اند. اینهاجنگ 

حلای  راازمو م ای  کشورپنهان زیرابره  »موف  نشان  ا ن «رابوای
کو ه بو ند. رزیا رحمانی سف وافرغرانسرتران  ر  »پ وایش «نحوی 

بابخشی از گزارش زاشنرگرتر   «زاشنگت  به ای  ارتباب م گویدکه 
ازم گوید ر برعرضری  »پست  رمور جنگ افغانستان مواف  ن ست.

موار  بدل ل موجو یت مصلحتها امکان شرویرک سراخرتر  ترمرام 
 «زهمچنان ازمواف  به ای  نظون رسرت کره »اطوعات امکان ندار 

 ! »جنگ افغانستان قابل فتح ن ست.

: ج مز  ابنز نرمرایرنردۀ ما درافغانستان شکست خوردیم 
(  ریکی ازمصراحربره 1229  -1220امویکا  رافغانستان ز پاکستان)

ماکشور های فل و رااشغال نمی کن رم کره  «های ای  مجموعه گفته
دنهارا بوزتمندکن م، مابه  کتاتوری هاحمله نم کن م کره برودنرهرا 
 موکواسی راجاری کن م، بلکه ما  رکشورهای پوخاشجرو زخشر  
حمله م کن م تا دنجا صلح بوقوارکن م زدنرچره کره دشرکراراسرت، 

ران کرواکرو  » رانجام ای  ماموریت  ر افغانستان ناکام مرانردیرم.
(  رافغانستان  ریکی ازای  مصابره 1220-  1222سف وساب  امویکا)

 «هاکه ازطوف  فتوبازرس کل امویکا صورت گروفرت، گرفرت 

شمانمی توان د ای  حجم ازپول رابه یک  زلت نروپرای زجرامرعرۀ 
 رحال شکل گ وی توزی  کن د زانتظار  اشته باش دکره فسرا  ر  

 »ندهد، نن   ن زی محال است.

ما افغانستان رانمی شناس م :  اگلس لوت یکی ازملرامرات 
ارشدکا  سفر ردکره  ر زمران بروش زازبرامرا  رایر  سرمرت 
حضور اشت، به مصاحبه کنندگان پوزژه ) رس هرای دمروخرتره 

مابطوربن ا ی ازشنراخرت افرغرانسرتران  «گفته  1225شده(  رسال
  !»بازماندیم، ماازدنچه که م کو یم سو رنمی دزر یم

زاشنگت  پست  رگزارشش م گوید  هها ملرام امرویرکرا 
زافغان  رخول ای  مصاحبه ها اذعان کو ندکه بس اری ازس استهرا 

از دموزش پل س زار زی افغانستان گوفتره  -زبونامه های زاشنگت 
تاجنگ باکشت تویاک زتجارت دن از ابتدا محکوم به شکست بو  

بواساس مفوزضات خاک زبدزن  رک زشنراخرت ایر   «نواکه 
 »کشورطواحی شده بو .

زاشنگت  پست م گویدبه علت اخبارموبروب بره تروافر  
قوی  الوقوع م ان طالبان ای  اسنا  راحتی پ ش ازمرجروزنرهرایری 
 ا گاه بوای انتشارعلنی به نشوسرو ه است تا افکارعمومی رانسبت 
به حلای  پنهان دگاه کند، نواکه به عل دۀ ای  نشویه هوسه  زلت 

ازباما زتومپ توش کو ه اندکه حضورن وزهای امویرکرارا  -بوش
جلوه  هند.  رحال که بنابواههرارات  »موجه زموف « ر افغانستان 

کسان که ) ستی بودتش  اشته اند( ناکامی ای  جنگ طروالنری از 
 سالهاقبل مشخص بو .

فساد اجتناب ناپذیر، سوخت هواپیما دربازار سیییا  
:یکی ازبخشهای مهم ای  اسنا  موبوب م شو به اههرارنرظرو کابل ! 

ملامها زحاضوان  رجنگ افغانستان نسبت به  الیل مساعدساخرتر  
 سال گذشته است.21فسا گستو ه  رای  کشورطی

امویکا همواره گفته که قصدمملکت سازی  رافغرانسرتران 
راندار ، امازاشنگت  بوخوف ای  ا عا سرخرت مشرغرول هرمر ر  

افغانستان راباسوازیوکو ن پول هنگفت کره قرابرلر رت «کاربو . 
جذ  دنوا نداشت بسوی نابو ی زساقط شدن سوق  ا  که  امرنرۀ 

بطورمثرال یرکری از  »ارتشا زاختوس راب حد زنهایت کو ه بو . 
مشازران امویکایی که  ریک پایگاه نظامی هوایی کارم کو  گفته 

بس اری ازافغانهاکه  رای  پایگاه مصوزف کاراند، بوی ت رل  «بو 
م دهند، نواکه سوخت هواپ ما رابوای فوزش  ربازارسر راه مری 

همچنان جنروال  اگروس لروت یرکری ازمشرازران  !» ز یدند
قصوسف د رزمان بوش زازباما مسئول امور جنگ  رافرغرانسرتران 
بو م گویدکه ائتوف بو جۀ )نابخو انه(  بو . ازب ا می دزر کره 
 رزقت افتتاح یک ا ارۀ پل س  ریکی ازشهوها رئ س پل س حتری 
نم دانست که  رزازۀ عمارت را نطوربازکند، )بندۀ خدا( تاکنون 
به ای  مدل  ستگ وه رزبوزنشده بو . ای  بوای م  نما ی ازهرمرۀ 

 »دن ن زی بو که  ر افغانستان م خواست م انجام  ه م.

 رسندی  یگوازی  مجموعه دمده که یکت  ازکرارکرنران 
به اسم جو ن سلم  م گویردکره مرابرامرو مری  USAIDیواس اید 

کارم کو یم که هنوزفکوم کو ند شاه بوسوکراراسرت، ازاشرغرال 
افغانستان توسط شورزی ساب  خبونداشتند زازبو ن ما )امرویرکرا( 
 رکشورشان هم ب خبوبو ند، مو مانی کره هرنروز ازپرول بروای 
معاموت رززموه استفا ه نم کو ند بلک از ا زستد مستل م اجناس 

رابجایی که به عصرو یرگروی  12سو می بو ند. ما تکنالوژی قون
 ! »تعل   اشت بو ه بو یم.

زاشنگت  پست م گویدکه عوزه بوای  اسنا  مرحرومرانره، 
هزاریا  اشت  زنالد رمرزفر رلرد ززیرو فراع  57توانسته به حدز 

 امویکا  رزمان بوش زحمله بو افغانستان  ست یابد. 
:  رمر ران وهم و خیال به جیای قی یل سیلیییم 
بره  1227از زهزارصفحه سندکه زاشنگت  پس بتاریخ نهم  سمبرو

نشوسرو ه، مصاحبه های فوازانی به فهم نا رست برونرامره سرازان 
امویکا اززاقع ات جامعۀ افغانستان اشاره  ار . یرکری ازمسرئروالن 
ارشدساب  امورافغانستان به اسم ریچار  کوامو  رجویان مصاحربره 

  «هابه بازرسان  زلتی گفته: 

یگانه مغازۀ افغانی 
 درمنط ۀ واشنگتن بزرگ

که تاز  ترین موادخوراکی، میو  های 
فصل، نان های تازۀ وطنی، روت ها، 

میو  های خشک تاز  وارد از 
افغانستان، وگوشت های تازۀ مرغ، 
بر ، گوسفند، گوساله و گاو را با 
 بهای مناسبت ت دیم می کند
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 ناشر و مدیر مسئول : محمدقوی  کوشان

)ن ویارک تایمو، ماندگار( حتی پخش شده است که اگو قربرل از 
اعدام فوت کند جسدش باید بوای سه رزز  ر محضو عام دزیرزان 

عاصم خوگ انی( . مخالف   از از ی  ف صله استلبرال  -بماند ) پشتو
نمو ه اند اما ارتش پاکستان دنوا غ و قانونی  شمو ه نرررذیروفرتره 
است(.  ر نت جه، جنگ های  اخلی ب   فوقه های مرخرترلر  کره 
هوکدام حامی خارجی خو  را  اشت مشتعل ز کابل زیبا زیوان ز 
مو مان نج   دن تبع د گو یدند. ای  جنایت مخصوصر  تروسرط 
گلبدی  بچه خوانده جنوال محمد ض اءالح  رئر رس جرمرهرور ز 
قوماندان نظامی پاکستان از همه بوتوی  اشت، کابل با باران راکت 

کابرل نرام گروفرت.  «قصا »های از زیوان ز تخوی  گو یده 
حکومت پویزیدنت پوزف سور ربانی  تا ههور طال   فاع کرو  ز 
نگذاشت که افغانستان صوبه پنجم پاکستان شو .  با حرکرمروانری 
مؤقت طال ، افسوان ز اربابان پاکسرتران دزا انره برداخرل مروز 

 افغانستان مانند امویکایی های اموزز رفت ز دمد  اشتند.( 
سایگون به کومک زیتکانرگ بره  2795اپویل  92بوزز 

اپویل ترخرلر ره  17تصوف زیت نام شمال  ردمد.  ر ازایل صبح 
دخوی  گوزپ  یرلوماتها، پوسونل نظرامری ز مرلرکری تروسرط 

سراعرت ترکرمر رل  10هل کوپتوها از سایگون شوزع ز  ر هوف 
م زیت نام شمالی ز جنوبری برا 2790گو ید. بتاریخ  زم جوالی  

را تشرکر رل  «جمهوریت سوس ال ستی زیت نام»هم یکجا شدند ز 
  ا ند.

ترا  700،222جنگ از زیت نام یک خوابه ساخت. ب   
سه مل ون زهشتصد هزار مو م  ری  جنگ کشته شدند. برعرد از 
جنگ، زیت نام شمالی به کشتارهای  سته جمعی جنروبری هرا از 
توس اینکه مبا ا امویکا ز ممالک غوبی   زباره مداخلره کرنرنرد، 
 ست نز . زلی سه صد هزار افوا  زیت نام جنوبی را  ر کرمرپ 

رهنمون ساخت.  ر دنجا ای   «تعل م زتا ی   زباره»های نام نها  
اس وان شکنجه م شدند، غذا خ لی ها کم بو  زیا ه چ بروای شران 
مه ا نم شد، فاقگی  ر م ان اسوا به ازجش رس رده برو ، امروا  
گوناگون ش وع  اشت زلی مدازا م سو نبو ، ب نهم ای  مظلومان به 
کارهای شاقه با جبو زشکنجه گماشته م شدند ز صنایع ز فارم های 

م بو کمبرو یرا 2791زراعتی اشتواکی بوجو  دزر ند. بعد  رسال 
حکرومرت را   Phnom Penhحمله بو ند ز بعد از تصوف  فنام پ  

خلع ز حکومت طوفدار خو  را جانش   دن ساختند ز نام کمبو یا 
م  2717مبدل ساختند کره ترا «جمهوریت مو م کمرون  »را به 

قدرت بدست  اشتند. ای  تهاجم که بکومک رزس ها پ ا ه شرده 
بو  ناخوشی ن   را بوجو  دزر   که با عواق  زخ م ز  لخرواش 

 بدرقه گو ید.
 ر ششم   کانگوس ملی حز  کرمرونسرت زیرت نرام 

(CPV)   پاسداران »س استمداران ریفورم ست تصم م گوفتند که
باید با یک ل درشپ جدید تعرویرگ گرو  .  old guardیا  «کهنه

 Nguễyn Vǎn Linhساله بنام  92ریفورم خواهان به سوکو گی مو  

که سکوتو جنوال جدید حز  تع    شده بو  ز  ر زقت جرنرگ 
ل در زیتکانگ بو ، به کار دغاز نمو ند. ریفورم مارک ت دزا  بنام 

اقتصرا  »رزیکار دمد. با  قت تام انتلال  «Renovationاصوح یا  »
به مارک ت دقتصا ی متموکز به سوس ال ستی تبدیل ز  «پون شده

تنظ م گو ید ) ر افغانستان بدزن  قت، اقرترصرا  برازار ازا  برا 
مشازری  ارشد رئ س جمهورکوزی به م ان دمد ز نراکرام پرایران 

سب  تغ  و  ر قردرت زتشرکر روت  «اصوح»یافت(. پوزگوام 
ازل ای امورنگو ید. حکومت ملک ت فارم های شخصی ز ایرجرا  
فابویکه ها را تشوی  نمو ، از طوف حکومت تسه وت  ر امرور 

 اقتصا ی رخدا  ز سومایه گذاری خارجی رزاج یافت . 
ای  اصوحات ز پوزگوامهای ریفورمری تروانسرت کره 
اقتصا  زیت نام را  ر ساحه های تول دات زراعتی ز صرنرعرتری، 
ساختمانی، صا رات، ز سومایه گذاری خارجی پ شوفرت نصر ر  
ساخته اقتصا  زیت نام  را قوی ز متوقی سراز . نرون نرهرل ز 
ششم   بزرگتوی  مملکت  ر اقتصا  جهان ههور کو  ز  ر لسرت 

قوار گوفت. عمرده ترویر   212بوزتمند توی  ممالک  ر ر ی  
کره  ر  (Bauxite)تول دات زیت نام زراعت ز بونج ز بوکسایت 

 تول د المون م بکار م وز ، بو ه از شوق زیتنام بدست م  ید.
معهذا، اقتصا  زیت نام با تنل ص کمک هرای رزسر ره، 
ازب   رفت  بوک شوق، سلوب اتحا  جماه و شورزی ز تحویم بعد 
از جنگ از طوف امویکا س و قهلوایی گوفت که با دزا ی سرالرم 
تجارت ز نندی  بار تغ  و  ر ارزش اسعاری پرولری، از یرا   ر 
صا رات ز پال سی انکشاف اقتصا ی  زباره به پا ایستا . زیت نرام 
اموزز یکی از ممالک متوقی  کنالوج کی  ر جهران اسرت.   ر 

م موتوهای ساخت زیتنام به نمایرش گرذاشرتره 1227نمایش موتو 
شده بو . مارک ت موتو زیتنام بس رار کرونرک اسرت زلری از 

 سویعتوی  پ شوفت  ر جنو  شوق دس ا بشمار م وز .
اقتصا  افغانستان متکی بو امدا  ممالک خارجی ز یک نوع سومایه 

است. کدام تول ردات عرمرده  NGOگذاری خارج ان با رایحه ای 
 ندار . قال   افغانی که زمانی بازار خو   اشت نظو به قال   

 بوزمف لد، کولورا ز                   اکتو غوم محمد  ستگ و
 12و  2۱مشابهت اوضاع سیاسی قرون 

 ویتنام با افغانستان امروز
 خوشبختی اگوخواهی، از خوا  گوان بوخ ز!

 همگام  ز جهد  خو ، با    زر  زمان بو خ ز!
 از موج خوزش دموز، دمرررا ۀ  طوفان باش

 نون س ل هجوم دزر، دری تو ننان بو خ ز!
  ر  رزشنی عوفان، بو جهل  ز شلازت   تاز

  ر رشتۀ علم  زف ،  فوق  همگان بو خ ز!
 از صاعله  سبلت گ و، بو ت وگی غال  شو
 نون  رعد ز سوز  ل، فویا   زنان  بوخ ز!

 )الحاج س د ام و انصاری(
 )قسمت پنجم ز دخو(

مفاهمۀ که به پ مان صلح پاریس  پایان یرافرت  ر سرال 
م بعد از یک تاخ و  زامدار قسم که گفته دمد دغاز گو ید. 2701

به کم س ون   (ICC) ر ابو ای  پ مان، کم س ون کنتوزل ب   المللی 
تعویگ شد تا موافلت نامه با  (ICCS)ب   المللی کنتوزل ز نظارت 

نظارت پ مان تطب   شده بتواند. مذاکوه کنندگان ای  موافلت نامه 
م 2799که  ر باال از دنها نام بو ه شد به جایزۀ نوبل صلح  ر سال 

 Thoمفتخو گو یدند؛ کس نجو جایزه را با شوق تمام پذیوفت زلی 

 جایزۀ نوبل را ر  کو . 
پ مان صلح پاریس با بودمدن امویکا  ر ز ز خرور  هرای 
زیت نام مؤبو بو . اما شوایط موافلت نامه توسط هو  ز حکومت 
های زیتنام شمالی ز جنوبی به نظواهانت  یده شد. کمونسرت هرا 
نفوذ خو  را  ر منطله زس عت بخش دند زلی کدام عکس العملی از 

تمام ساحه ها را تحت  2799طوف امویکا  یده نشد ز تا اخ و سال 
کنتوزل خو   ردزر ند. قوای نظامی زیتنام شمالی تدریجر  زیرو 
بنای نظامی خو  را  ر منطلۀ تحت کنتوزل خو  اساس گرذاشرت 
که پسان توانستند باحملۀ موفلانه بو کوریای جنوبی فوز  ب ازرند 
ز دن مملکت استلول خو  را از  ست بدهد. بعدأ، تلویبا بو ت مرل 
ز بزز ی جنگ از ابو بوخور  های جانب    زباره  ر مراه مرار  

شوزع شد. )مذاکوۀ امویکا جهت صلح با طال  بدزن  رج  2799
ما ۀ دتش بس پایدار بی معنا بو ه بزز ی بوخور  ها ز جنگ هرا 

 دعاز خواهد یافت(.
نکس  به طورسوی به ت و رئ س جمهور زیتنرام جرنروبری 
زعده  ا ه بو  که اگو ضوزرت ب افتد امویکا فورا قوای هروایری 
خو  را جهت حمایت از دنها فعال خواهد ساخت.  ر مراه جرون 
کانگوس امویکا فعال ت های نظامی را  ر زیت نام، کمربرو یرا ز 
الؤزس منع قوار  ا  زتصم م گوفتند که  اگو رئ س جمهور فکرو 
م کو  رفت  به حنگ ضوزری  باشد باید ازل موافرلره ز ترائر رد 

م 2799کانگوس را بدست ب ازر .  رع   زمان، تا مراه اگسرت 
قوای امویکا ز متحدینش از هو ز زیتنام  برو دمرده  75۹تلویب  

م زیرترنرام 2795م استعفا  ا  ز  ر ازایل 2790بو ند. نکس   ر 
شمالی دخوی  ضوبۀ نظامی خو  را بو زیتنام جنوبی حواله کرو . 
کانگوس امویکا بو جۀ بوای  فاع از زیتنام جنوبی ته ه نساخت ، 
ت و استعفا  ا  ز ر یک ب ان ه را یویی ز تلویزیونی خو  امویرکرا 

 را به خ انت ز زعده خوفی متهم ساخت.
) همچن  ، با خموش ماندن تومپ  ر بوابو حملۀ توک بو 

 «رزژازا» ر منطله  1227کو ها  ر سوریه که بوزز نهم اکتوبو 

کو ستانی ها صورت گوفت ای  نوع دزازه ها بلند شد؛ کرو  هرا 
امویکا را با ب وزن کش دن قوای خو  از سوریه، به تنها گذاشت  ز 
قتل عام خو  توسط قوای مهاجم توک، متهم ساخت. تومپ سخت 
از طوف  موکوات ها ز جمهوری خواهان کانگوس تحرت فشرار 
قوار گوفت ز مایک پنس، معازن از اههار  اشت که پویزیدنت با 
توک ه به تماس دمده تلاضای توق  تهاجم ز دتش بس نمو ه کره 
باید هونه زز تو اعون کند.  ر نت جه، توق  پنج رززۀ حرمروت 

 توکی بو مواضع کو ها صورت گوفت. 
 ر افغانستان،  بل و بوش نهل ز سوم   رئ رس حرمرهرور 
امویکا بعد از اینکه امویکا از طوی  مو م افغانستان انتلام جرنرگ 
زیتنام را از رزس ها گوفت نه تنها صحنۀ بعد از جنرگ را تروک 
گفت، بلکه نهصد مل ون  الو، را از افغانستان به عواق انتلال  ا  ز 
خوی بزرگ را جهت فعال ت پاکستان بار دزر  ز زم نه جنگ های 
ن ابتی شان را تسه وت بخش د ز رف   صم می پوزیز مشوف رئ س 

از طروف  1227 سامبو  29حمهور پاکستان گو ید )مشوف بوزز 
محکمه  مخصوص بجوم خ انت ز تخل  از قانون اساسی پاکستران 

 به موگ محکوم شد

های ماش نی  ز تبل غات خوا  پاکستان شهوت خرو  را از سرت 
 ا ه است. لباسهایی که از پوست قوه قل به ارزپا ز امویکا صرا ر 

 ن ز ازفوزش باز ماند.  «ح وان  زستان»م شد از باعث ههور 
صدزرنباتات طبی به بذر خاشخاش ز تول د ازپ وم تبدیرل 

تول د کننده  دن  ر جهان معوفری گرو یرد.  72۹شد ز افغانستان 
توریزم را جنگ های  اخلی ز طال  هالم ز اللاعده ز  اعرش بره 
صفو تلو   ا .  رخت های جلغوزه را پاکستانی ها قطع ز با خو  
بو ند زلی سال گذشته اشوف غنی خبو  ا  که تول دات جلرغروزه 
صا رات خو  بطوف ن   بو . همچن ر  پراکسرتران مرعرا ن ز 
بالخاصه ن   معا ن مس ما را به تاراج بو ه است. م وه های ما که 
از طوی  پاکستان باید به هند بوسد نظو بدشمنی پاکستان با مرو م 
افغانستان هم نندان خو  ن ست، قاناق ازپ وم زتویاک زنروس 
که تجارت سالم ن ست،  ز ی معا ن ما ز فوزش دن به بازار خارج 
ببت ازراق  زلت بو ه عایدات دن ج   قاناق ن ان ز شروکرای 
خارجی شان را مملو ساخته است. ازگموکات هرم عرایردات بره 
سوقت م وز . تهدید بی امن تی، عدم مروجرو یرت زیروبرنرا یرا  

infrastructure   توانسرورت، انوژی )بوق(، ت ل کم رونر رکر رشر{
، هوای پاک ،صحت ز تعل م ز sanitationمناس ، د  دشام دنی ز 

تحص ل({ فسا  ب حد، همه اقتصا  راست   مملکت را متضور ساخته 
 است.

م نور محمد هرهروری از 1227بوزز یکشنبه سوم نوامبو 
 ر کوه مروسروم بره »نوشت:  Afghanistan my Passiomپکت ا  ر 

زلسوالی گومل زالیت پکت کا جای که  زلت زجرو   «توخه ازبه»
ندار  نظام ان پاکستان به همکاری نند قُلدُر محلی نند ک لومرترو 
 اخل خاک افغانستان  ر حال نص  س م خار ار اند، ای  کروه را 
که ساالنه مل ونها افغانی عایدات جلغوزه  ار  ز ر ضرمر  یرک 
معدن بزرگ کوزمایت ن ز  ردنجا موجو  است شامل حکم رزایی 

از  زلت خواسته است که اقدامات فروری  .«خو  ساخته است....
ز جدی کند. اما اشوف غنی ز متصدیان امور زلتی اش  ر گو ال 
تللبات انتخاباتی بوای مفا  شخصی غوق بو ه ترمرامر رت ارضری 
افغانستان را فواموش نمو ه اند که قوار قانون اساسی افغانستان بره 
مسؤزل ت تحل فی خو  ز قانون اساسی مملکت ناکام مانده مانرنرد 

 جنوال مشوف مستح  محاکمه م باشند.
 ر افغانستان، مو م دنچه  ر رزی سوک ز جمع ز جروش 
می ب نند فکو م کنند مملکت اقتصا  خو   ار . غنی احرمردزی 
توانسته است مو م را با ای   زکانداری های شخصی فوی   هد ز 
خو  خزانه   زلت را بگو ال ن ستی غوق ساخته به تراراج بربرو . 

که انردازه  GDP (Gross Domestic Product)بوای اقتصا  مملکت 
نمو ن تمام تول دات یک مملکت است مهم بو ه طویله ایست که 
متخصص   اقتصا  مع ار صحی بو ن اقتصا  مروبروطره را انردازه 

ب وزی احصائ ه کارگروی »م کنند. ای  امو هو نهار ماه از طوف 
ز یگو مؤسسات مطالعه م شو  )انتونت(. بوای افغانستران  «امویکا

ارقامی که ته ه شده مشکوک به نظوم خور .  رجه نموی سراالنره  
GDP  م 1229( نظو به سال 2.12-)  1221حل لی افغانستان  رسال

راپور ا ه شده است. زهم افغانستان از جمله  فل وتوی  ز کمتویر  
انکشاف یافته  ممالک  رجهان  رج گو یده است. بادنهم ، اقتصا  
یک اندازه به تدریج نظوبه کمک ها ز سرومرایره گرذاری هرای 

 خارجی رزبه بهبو ی پ شگویی شده است. 
به نظوم  بازجو یکه  ر اقتصا  ب سوا  هسرترم برا پرول 
گزافی که  ر افغانستان سوازیو شد باید پونهای اقتصرا ی مروبرو 

به موات  بهتو تو از زیت نام طروح زترطربر ر   GDPبوای رشد 
م گو ید. متخصص   اقتصا  اگو  ری  قسمت رزشنی ب رانردازنرد 

 بهتوتو خواهد بو .
زاما  ر ملابل، زیت نام که بعد از تخویبات سروتراسروی 
مملکت شان  زباره خو  را  ر لست ممالک بزرگ جهران  اخرل 
ساخت فلط از نت جه  زحمت کشی مو م ز رهرنرمرایری لر ردران 
زطندزست شان بو  که  ر افغانستان با نند نفویکه با انرگرشرتران 
تعدا  شان حسا  م شو  نم توان به دن سویه رس د. بل ونها  الو به 
افغانستان سوازیو شد؛ گونه ملدار زیا  دن توسط ممالک کمرک 

هایشان  زباره به ممالک موبوطه بوگشت الکر   NGOکننده ز 
اگو ل دران ز  زلتموان صا ق ز زط   زست، نه خارجی  زسرت، 
م داشت م مانع ای  بوگشت م شد ز مرترخرصرصر ر  زطرنردزسرت 
افغانستانی که  ر سو تا سو جهان دما ه  خدمت برو نرد زسرالرهرا 
دما گی بوای باز سازی افغانستان از رزز مهاجوت به  ن ای خرارح 
 اشتند نه تنها موقع  ا ه نشد بلکه بعضی پون هایشان کاپی ز بره 
خو  شان سگ شوی ز ز پاسرورته تاپه ز ه شد.  ر حال که هم ر  
 زپاسرورته های زطندزست، اقتصا  ز تکنالوجی را  ر پاکستران، 
هندزستان، اسوائ ل ز زیت نام بن را  گرذاشرترنرد ز بره ازجرش 

 رسان دند.
مجاهدی  ایتوف هفتگانه  ر پاکستان ز ایتوف هشتگرانره 
 رایوان به مبارزه عل ه رزس متهاجم قد علم نمو ه بو ند. پاکستان 

 (1ز  باندش نمی گذاشت که مجاهدی  صاح  یک ل درملتدر)ص
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 هفته نامۀ امید  7601شمارۀ  صفحۀ سوم

 شمال کال فورن ا                       مشتاق احمدکویم نوری 
زبان را مگو ان به گو   رزغ    نوخواهی که تاج ازترو گر رو  

 فوزغ
 پاسداشت زبان مادری

 وحرمت فرهنگها مورد تایید وتاکید ملل متحد ویونسکو
ای  سلسله را  رماه فبوزری به مطالعۀ مشرتراقران  11بخش

خوانش ز پژزهش قوارم گ و ، ماه کوتاه مر رگرویرنرد.  زسرت 
هویفی که ازهمدزره های مان  ر  انشرگراه کرابرل مر ربراشرد، 
م گویدکه کوایۀ خانه زبل بوق زگاز زماه بی بوکت فبوزری سره 
رزززز تومی دیدزبایدکه تا یه شو ، نون فبوزری ماه ست کره 

 17رززم باشد زهونهارسال به بعدکه کب سه اش مر رخروانرنرد 11
رززاسرت بره 905رززم شو . به هوتوت   همانطورکره یرکرسرال

ساعتی که ضم مۀ دن م شو ،  رساب  نندان زقعی نمی گذاشتند 0
رزز اکتفام شد، زلی بعدها متوجه شدندکه باگذشرت  905زباهمان

ایام کم کم زقت ززمان تحویل سال تغ  ومی یابرد، زیرواهروسرال 
ساعت طول م کشدکه زم   یک  زرمکمل به  زر 0رزز ز905 ر

دفتا  بچوخد. اماطی گذشت ایام  انشمندان بدی  نظورس دندکره 
شوزع سال جدید فوضاٌ هجوی شمسی که ازل حرمرل مر ربراشرد، 

سراعرت 0 رتغ  و زنویسان م شو ، لهذا تصمر رم گروفرترنردکره 
سراعرت 10رابایدمحاسبه نمایند. بدی  طور رهو نهارسال بعد که 

 11م شو  یک رززفبوزری اضافه م گو  . یعنی معمروالفربروزری
 رززم شو . 17رزز رسه سال م باشد زسال نهارم یعنی کب سه 

م کب سره برو  ز 1227شمسی یاسال 2919طورمثال سال
 17رززۀ فبوزری امسرال 11کب سه است، که بعدازسال1212امسال

رززم شو . کب سه به معنی بزرگ یعنی سالی که تعدا رززهایش از 
سالهای قبلش زیا تواست، زای  باعث می گو  که همواره  ریک 

رزز ز پنرج سراعرت  905زمان سال نوفوا رسدکه ای  گو ش طی 
 ق له پوره م شو . کب سه از ریشۀ ک س گوفته شده به معنری  01ز

پوکو ن ناه ازخاک است. سالی م شو که کسوساعت های عبرس 
ت وشده زنا حسا   رحل لت حسا  م شو زای  باعث م شرو کره 
سال نو ریک موقع خاص زهم شه بوسد. البته هونهارسال شمسری 

 مار  ن زم وسد.11مار  بو ه زحتی بعضابه  12یا 12نورززش  ر
بهوتوت   کب سه زناکب سه هام  یند زم وزند  رزنردگری، 
هونندزندگی زیبا است زاگوسخت نگ ویم سخت ن سرت، امراغرم 
زغصه سختش م کند،  لهاسنگ ن ست انتظار تنگش م کند، عشر  
زیباست،  رزغ زشستش م کند. ای  نند  هه که کشرورعرزیرزمرا 
مواحل  شوارح ات س اسی خو را سروی م نمایرد، زاقرعرا یرلردا 

 زکب سه اند، که خال  عالم بوملت خستۀ مان رحم زرزشنی نماید،
 حافظ زصال می طلبد از رۀ  عا   

 یار   عای خسته  الن مستجا  ک 
 رکشوری که س استمدارش تاجو زتاجوش س اسرترمردار 
م شو ، ملت رابه پوتگاه رهنمون م شوند زمو م به ب نری رسر رده 
اند، ملت هورزز ر ایستگاه زندگی منتظوموتو موگ اند زمروگ 

 هم پ ا ه  رحوکت است، سوگذشت ز  رگذشت ! 
 شن دم کلّۀ باخاک می گفت    که ای   ن ا نمی ارز  به کاهی !

توش کسان که  رپی هلم زجفا ز تحم ل ز یکتۀ هسرترنرد 
 تااخ وباقی نمی ماند!

 نواغ هلم هالم تا  م محشونمی سوز   
 اگوسوز شبی سوز  ش   یگونم سوز 
پس توش زکوشش زحله بازی که بهتوی  موتورا سروار 
شویدزبهتوی  نوکی رابگ وید، نباشد بل کوشش زسرعری  رایر  
باشدکه  ربهتوی  ایستگاه پای   شوید زگامهای محکرم زاسرتروار 
بو ارید. اما با  ریغ ز ر که بس اری هاکه  ر اریکۀ قدرت دمرده 
اند دنلدر  رپی مال زمنال، هلم ززحشت اندکه فکومی کنند خط 

 امانی دزر ه اند !
بهوحال نند هه است که باس راسرترهرای ترفروقره انرداز 
زحکومت ک   رجویان هست م، ای  پرون زمرعرامرلره فرلرط بره 
صفورسانی نظام قانونمنداست، همانطورکه کمون ستهاگفته برو نرد 
بوای ماصوف یک لک خللی کافی است،  راصل پون های شروم 
زنابخو انۀ به صفورسانی نظام زکم کو ن مو م است که س روبراال 
رفت  را تمام نمایند تا ازصعو  بازمانرده شرونرد، ز رحرال ززال 

 قوار اشته باشند.
بچه که بو یم فکوم کو یم که فلط بنگک هاززنربرورهرا 
ن ش م زنند، امابعد فهم دیم ز انست م که د م هاهم نر رش  ارنرد 
زم زنند، زنه ن ش سمی توززهو  ارتو! اکنون که تشت رسوایری 
سوبواه سازان ب  ازبام افتا ه زب  بست دن بصدا  ردمرده زسرکرۀ 
نانل راکه  رب  ضو  ز ه بو ند  ربازار مکارگر روی سر راسرت 
ازنلند افتا ه، نمایندۀ افغانی االصل امرویرکرایری دقرای زلرمری 
خل لزا به خاطو ارجح ت به قوم ت، زطروح بروا رکرون زخرو  
زارائۀ س استهای ناخل  ز نام مون ز  زر رزی  یرگروسرکره کره 
گویاصلح دزرند زبااستا  س روت صرحربرت مر رنرمرایرنردتراازرا 
بار یگوگول بزنند، زبامخالفان س اسی ز)بوا ران نراراضری( هرم 

 موقاتهای نند  زره یی  اشته باشد، 

زباس اس ون که هورززنهوه عو  می نمایند زفوزندان شانرواهرم 
 رمعا لۀ معامله توب ه نمو ه اند، حاالباز  رپری راه گرنرجرشرکری 
بودمده که تاای  ملت  ر  یده رایکبار یگو  رم ان ه والی زر ز 

 ززر زقدرت زمکاره گوی زتززیو خو زخم ونماید !
بنجام   فوانکل   گفته هروجرامرعرۀ کره ذرۀ ازدزا ی 
خو بگذر  تااندکی امن ت بدست دزر ، نه الی  دزا ی است زنره 
الی  امن ت، ز رنهایت همه رااز ست خواهرد  ا . انسران دزا ه 

 م تواند خو  یابدباشد، اماانسان غ ودزا ه ننگ طب عت است!
ازریسمان کهنه محکم بگ و اما از سرت نرامرو  مرگر رو، 
بگذارش وشکارت کند، اما به شغال پناه مبو! دمروزش زپروزرش 
تنهافانوسی است که جامعۀ رام تواند از کابوس سر راه جرهرالرت 
زبدبختی نجات بخشد. مطالعه ز رس انسانهارابه سومنزل مرلرصرو  
رهنمون می شو  زازبی دبی نجات می  هد. بلکی کرترا  زد  

 هو ز  ربحوان اند، یکی ازکم مصوفی ز یگوی ازپومصوفی !
بهوحال، مثلث غامگ زموبع غامگ هورزز  رحال شکرل 
گوفت  است، اما نباید ازیک سورا   زبار گزیده شد، زمرا اریرم 
ب شتو ازبار گزیده م شویم ! زقت دن رس ده که امروززمرترفرازت 
تونت جه گوفت. مایک جور ن م گوید: پ وززنشردن رامر رتروانرم 
برذیوم، اما ز زلی نکوش دن پذیوفتنی ن ست! کنفوس وس گرفرت: 

بارافتا ی بار  یگو بوخ ز! بوتواند راسرل زقرتری مرویرگ  0اگو
ز رحالت نزع بو ، اززی خواستندتازص تش را ارائه نماید، گفت: 
حل لت راکتمان نکن د، ه چ زقت بوحل لت ززاقع رت ز رسرتری 
زراستی، بخاطوقدرت، بوزت ز شرهروت زیرا ازتروس زهرواس 
ازجمعی زجماعتی که گویا نه م گویندزنه می فهمند، نشم فوز 
مبندید.  یگواینکه رزا اری  اشته باش د بگذاریدتا  یرگروان هرم 

 حوف بزنند ززندگی کنند
ای  اصل منط   کارت است)می اندیشرم پرس هسرترم(، 
کتا  بایدتبوی باشد بوای  رهم شکست  منجمد زجو مان. فوانس 
کافکا گفت زشست توی  کار س است بدزن قرواعردبرازی اسرت، 
اصول اینست که م توانداحم  توی  د مهارا به عنروان مرترفرکرو 
زخو مند بومو م تحم ل کنند. س است هونندهنواست امرا برایرد 

 گفت ز انست که فوهنگ هم هست. 
جامعۀ ما قهومان زنده قربرول نردار ، فروامروش نشرو  
 رجغواف ای ماقهومان شدن امکان  ار ، اما بوای رس دن بدان ازج، 
ازل باید مُو  ! ن چه م گوید: س اسرت مردارهرای غر روحروفروی 
زخو رأی انسانهارابه  ز سته تلس م م کنند، ابزارهها ز  شمنران ! 
متوجه باید بو که باقطع کو ن پای  یگوی مابهتوراه نمی رزیرم، 
انسانهایی بو یم زشدیم که به پاک کرو ن عرا ت پر رداکرو یرم 
زعا ت  ا ه شدیم ! ابتدا اشک های مانروا پراک کرو یرم برعرد 
همدیگو رازحاال  ار  زبان ز فوهنگ همردیرگرورا پراک کراری 
 اریم ! باز ازعدالت گپ م زن م دنهم عدالت عمروی ز عرلروی ! 
عدالت هم   است که ا عاشو که گویاعا النه ن ست تا زنردانر ران 
بگوام ازیک زبان خاص باشد!؟ دیاعدالت هم   است کره زقرتری 
 زنالدتوامپ به کابل رفت، )بانی عدالت عموی زعلروی( ترانر رم 
ساعت قبل از بگوام خبونباشد ؟ عدالت عموی زعلوی هم   اسرت 
که نویسندۀ اززب ک تبار یاهزاره تبار بنام محرمردزمران احرمردی 
 رزندان باشدکه ملالۀ که گویانشوهم نشده ز) ستگراه خروفرت( 

سرال زنردانری  12عموی ا عاکو ه که بضددی   زمذه  نوشته، 
 باشد؟!

عدالت احمدزایی هم نطوربو که زندانر رهرای رهراشرده، 
نندرززبعدمعلوم شدکه عامل انتحارهای بعداز رهاشدن همانها بو ه 
اند ! س است ن غ زفویا ، صدارا زیو زبم کو ن ز ابو زبا  زغربرار 
بوانگ خت  زحول مشکوت زجوابگوی  شواریهای فعلی نر رسرت، 
 پلوماسی توسعۀ معتدل رابه یک  پلوماسی ناکارد، ارجل ز بنجرل 
زغ وحوفوی زاحساساتی مبدل م کند. یکی ازساب  تاالحال براقری 
مانده، گماریدن اشخاص  ر ستگاه  پلرومراسری کره ازخرانروا ه 
باشدزازمفکوره ز همتبار باشد. ای  نوع ایده هاهمواره مردیرویرت 
عوصۀ  پلوماسی رابا شواریها ز مشکوت مواجه ساخته اند. بر را  
 ارم نندسال قبل که  زست بزرگوارزسابله  ار مطربروعراتری ام 
موحوم مغفورعبدالحح  زاله رئ س رززنامۀ کابل ترایرمرزبرو نرد 
 ریک مصاحبۀ طوالنی بااینجان  که  رمطبوعات نشوشد، ازسویۀ 
ززارت خارجه  رزمان سو ارمحمدنع م خان یرا دزری نرمرو کره 
باری سو ارگفته که باید بخاطوارتلای سویه امتحان گوفته شرو . 
بعداز تدزیوکورسها نوبت امتحان ازشخص مشرهرور بره مرفرتری 
رس دکه شخص نع م خان ازازامتحان م گوفت. ازاز پوس دکه پ وز 
کجاست؟ مفتی سئوال  نمو که منظورجنا  سرو ارکردام پر روز 
است؟ نع م خان بانوعی قهوپوس دنند پ وز است؟ مفتی فورا پاسخ 
 ا زگفت سه پ وز رام شناسم، یکی پ وزی بچرۀ ا ی،  یرگروش 

 پ وزی بچۀ رنگمال ز نام پ وزی سوم ازیا م رفته ! 
 رزمان قدرت حز   موکوات ک خل ، ززارت خرارجره 
موبوب کم تۀ رزابط ب   المللی کم تۀ موکزی بو که همه ملروری 

 هازعزل زنص  هاازطوی  دن صورت م گوفت، محلی که 

 رپوهنتون  رصن  نمی بو ه سراه انلو  م بو  یا  رناح ه پهروه 
ززه فه م داشت اما  رصن  حاضوم شد زارتلای صنفی می کرو  
زبه کدرم وفت ! تاحال ای  مشکل باقی مانده که نمونه اش ا ریس 
زمان است که جاغور شهو  اری راندار  زم گوید باید شرارزالری 

 نوشته شو ، ز رپی اصوحات  یگوی ن ست ! ...
بنابودن تنها حاکم تی که  رطول تاریخ زعو  جغواف ای 
زم   کمتوخطایی  اشت،  یارماست!!! زمانی که به  ن ای مجرازی 
م وزی زحدت ملی را رعل  موبایل زکامر وتوها پنهان شده مری 
یابی، اکثو کامنت های رخنامه هایا رخنما هارا که متوجه م شوی، 
زیاهم کسانی بنام )ف سبوک نلونک ها( بودمده اند که همدیگرورا 
باا ب ات سخ   ز پس   مور  توب خ ز شنام زاهرانرت قروارمری 
 هند: تاج ک لندغو زازباش، پشتون انتحاری زکوتاه نظو، ش رعرۀ 
جاسوس )خداناخواسته( هزاره سهمش بوابوب نی است، اززبر رک 
خداناخواسته کله خام، حتی  رهنون ز که شاید ب نی بویرده شرو  
یام شو  !  رحال که  عوی تلوا ز موم  بو ن به خدازند زاسروم، 
ام   بو ن زپوه زگاربو ن است، دیابواستی انسان ت هم   اسرت؟ 
دیاهمه اقوام کشور  ر ندیده اند، نشم بنازگوش شنوا که اهلل بمرا 
 ا ه کجاست؟ دیاپشتون پابوهنه  ر  ندیده، دیاهم   حاالم اخران 

ساله را ر پکت کانمی ب ن م که  ر شونره زنردگری  ار   09مو ی 
ک لومتونمی بو  ترا رس 21زهورززسه  ختوش راازمنزل تامکت  

بخوانندز اکتوشوند کره  رمرحرل شران هر رچ ازطربرلرۀ انرا  
 اکتون ست؟ دیا ما ربم  هاکه  ر ان   ز نواحی ش نواراستفرا ه 
نشدزم  دنجا رابلدهستم، نون پدرم جنا  نوری صاح  برزرگ 
نندسالی قوماندان امن ۀ لوی زلسوالی ش نواربو ند،  ر مویضی ز 
زهوزی زکشازری دنواکدام طبله می کشند؟ دیا رصفوف قروای 
مسلح مان که هموط  تاج ک زهزاره زاززب ک ما شه دم شرونرد، 
دیا رهوات باستان مو م حاضوبه فوزش گو ۀ شان بخاطوضوزرت 

 پولی زما ی نشده اند؟؟
دیا  ربا غ س زفاریا ، غزنی زجوزجان مرو م ازفروب  

فشارنا اری حاضوبه فوزش ازال شان نشده اند، ازکاپ سا زبرغرون 
زلغمان، بدخشان زتخار زقندهار خبو اریم، به پل سوخته سروز ه 
شو  که سوخته  النی ازهمه تبارهااز فوب ب چرارگری زبر رکراری 

  ن ای  یگوی ساخته اند ! 
فوصتهای زیا ی دمد زفوصتهای زیا ی هم به هردررفرت. 
کشورمانه به موحلۀ خو کفایی اس د زنه هم ازکمکهای ب گانه بری 
ن ازشد. کنفوانسهایی که بواه افتا ه زمی افتد،مثونند کنفروانرس 

مل ار   الوبوای ازل تهای انکشافی افغانستان  1/25اخ ورزی کمک
تاک دکو ، کنفوانس ژینونارنو  حسابدهی متلابل  1212تاسال

م ان افغانستان زجامعۀ جهانی، زاطم نان ازتعهد جامعۀ جهانی بوای 
تدازم اصوحات  موکواسی، زتوسعۀ مرتروازن  رجرهرت صرلرح 
زامن ت ز ببات، زحدت ملی، تعل م زتوب ه زاشتغال زحسرابردهری 

 حکومت به جامعۀ جهانی.
زلی هم    فتو س گار گزارش نکو که پولها به یغمام وز  

افزز ه  72زشفاف ت موجو  ن ست، رززتارزز به ج وه خوران کو 
م شو  ! ای   رحال ست که  فتوبی بی گل زپولهای مصوف شرده 

تغذیه م شرونرد  72بارها اخبارگو یده است. کسانی هم که از کو 
بوزلی نعمتان شان هم م تازند. رشد اخلی زجو  ندار ، زلی دمدن 
موا بی ک ف ت زتلویۀ منابع  یگوکشوربطور سوسرام دزر ا امره 

  ار .
گاندی لُنگ می بست بخاطوتلویۀ صنایع زطنی خو ، ازاز 
پوس دندنوا لنگ می بندی؟ گفته بو  م  نمایندۀ مرو م بروهرنره 
زگوسنه زبی خانه هستم، اماهمه ن زرا نسبت به غومری تروجر رح 
م دهم . ازخواهان تحویم همه اموال خارجی  ر هندبو  تاصنرایرع 

 کشورش را تلویت نماید. 
زعامت زرهبویت مستلزم تعهدمخالصانه م باشد، فو ی که 
جامعه رابسوی اهداف بزرگ رهنمون م شو ، نه اینکه از غرنردی 
خ و ازعل   یوارهای کانکویتی ز سمتی زکانت نوها  رستو زاخفا 
قوار اشته باشد ! بلی رهبو رایت ز ازتوریته م داشته باشد، به علم 
خو م کوشد، اهالی ملتش رایکسان م شمار  غوزرمو مرش رامرد 

 نظوم گ و .
ای  بخش رابه یکی ازخا م    لسوزمعارف کشرورم کره 
سمت استا ی زمعلمی رابوم   ارند، به استا شاه دقامجرد ی کره 
عموپوبارش را رخدمت تعل م زتوب ه ازال معارف گذاشته اند، اهدا 
می نمایم زازخدازند بوایشان طول عمو زسومتی تمنا  ارم. ایشران 
همواره  رحصۀ اینجان  لط   اشته اند، انسران خرداپروسرت ز 
زطندزست هستند.  رسالی که م  کاندیدریاست جمهوری برو م 
ایشان بانند بزرگوار یگوکه خا م   مخلص زط  انرد، کرمروم 

 رابستند. خدازندهمواه شان، زالسوم / )ا امه  ار (
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 رهنگام مواجعت طوری ب چاره زفوسو ه شده برو م کره 
تمام جوئت خو را از ست  ا ه زکونکتوی   فراعری راازخرو  
بوزز ا ه نمی توانستم. طفلک راکه  راتاق مجازر منظوم برو  بره 
رفت  اشاره نمو ه زباپوستاری که مارامشایعت م کرو  برا خرنردۀ 
تلخی خداحافظی نمو م، خندۀ بی فوزغی کره  رسر رمرای یرک 

 کالبدنوبی پدیدارگشته بو  !
سوطان! ازه نه کلمۀ زحشت انگ زی!...  رجا ۀ عمرومری 
زیوشعاع دفتا  مانند کورها راه م ر مو م،  ست  خرتروعرزیرزم 
رامسلسل فشو ه ز رتصورم ای  یگانه ن زی برو  کره  ر نر رای 
زاژگون شده ام هنوزبخو ش شباهت  اشت.  رجاها ی که از حرام 
عابوی  کمتوم بو ، م ل  اشتم مانندیک ح وان زخمی به گروشره 

 هاپناه بو ه زجواحات خو را بازبان مالش  هم ...
زسوسۀ مو  سوطان مانندپنجۀ دهن نی گلویم رام فشرو . 
زقتی یکی از ش وینی های  ختوکم رابام خان ک ت عج بی به  هر  
گذاشتم  یدم جسمم ن ز پوخاش نمو ه زگلویم ن زی رافوز برو ه 
نم تواند، زبانم مانندکاه خشک شده زگاهی طعم تلخ ززهودگر ر  
موگ رامی نش دم... باالخوه رززازل بحوان زندگ م هوطوری بو  
سروی گو ید، ش  به خواهوم  زرتی تلفون نمو ه زبره اطرفرالرم 
زعده  ا م که بزز ی)شهو  نویرو( راتروک نرمرو ه )ازهرایرو( 
نز  زرتی خواه م رفت ... صبح زقتی فوزندانرم رزانرۀ مرکرتر  
شدند،  یگونتوانستم مانند سایو رززها انززای خانه راتحمل نمایرم، 
بدزن کونکتوی  اندیشه ازگومی سوزندۀ با  تموز منزلم راتروک 
گفتم زبطول زعو  جا ه هارزان شده خو  رابره کرنرار ریرانرۀ 
شهورساندم، زلی افسوس که  یگوکا  درززهازاحساسات  رنها م 
زاژگون گو یده زازه چ منظوه لذت زک ف ت ساب  را رک کو ه 
نم توانستم. تصورم کو م تمام جهران زکرایرنرات مرانرنردخرو م 

 زیوشکنجه زفشار طاقت فوسایی گ وافتا ه است !
باالخوه رزی ریگهای ساحلی زانو ز ه خسته زب چاره به تنۀ 
 رختی تک ه کو م، نشمانم به اف  نامعلومی  زخته شده زننر ر  
احساس م کو م که  یگو گلویم ازننگ طب عت رهرا نرگرو یرده 
زسوپناهی بدست دزر ه نخواهم توانست، زیوا اگروجروئرت ایر  
رانداشتم که حوا   زاقعی زحل لت تلخ رابانشم سرو مشراهرده 
نمایم، ازه والی دن ن زنشم پوش ده نمی توانستم.  رینجاالزم است 
به شماتذکوبدهم که تنهافکو)سوطان( ب چاره زح وانم نساخته برو  
بلکه سستی ززبونی خو م ن زتااندازۀ  ری  راه کمرک مر رکرو . 
ازطوف  یگوم دیدم که  ر  نویو جزاطفال خویش  یرگروکسری 
ندارم زمو ی هم نبو که  رهنگام افرترا گری ازمرا  سرترگر روی 

 نمایدزلی یک فکوزتصم م هنوز رمخ له ام رزشنی م انداخت:
حوکت بجان  ازهایو که خواهوعزیز زخرانرۀ پردری ام 

 هنوز ردنجابادغوش باز ازم  زاطفالم پذیوایی می نمو ند...
یکبار رهمان حوارت شدید تابستان زرزی ریگهرای گروم 
ساحلی لوزۀ موگباری زجو م رااست و نمو  زخر رال کرو م کره 
کسی باالی قبوم  راه می پ ماید ! ای  خو م بو م کره مسرلرسرل 
باقدم های سنگ   زبی ارا ه باالی قبو خویش زمدف  درززهرایرم 

 حوکت م کو م. 
فورابخانه بازگشته  رحال کره قرلربرم رامرانرنردنشرمرانرم 
غبارضخ می پوشانده بو  بکسها زلوازم سفوراته ه نمو م، افکرارم 
جزبه رفت  زحوکت جان  ازهایو ز خانۀ خواهوم که بروای مر  
یگانه رززنۀ فواررا تشک ل م دا ،  یگوبه ه چ ن ز متوجه نربرو . 
اش ای ق متی زمحبو  خانه  رنظوم ارزشی نداشت، فوتوها، البوم 
های قشنگ فام لی زسایوگنج نه های خاطواتم را رهوکجا م برو  
به حال شان گذاشته زهمۀ اش ارامانندخو م مو ه زمحکوم به فرنرا 
م شمو م. م ل  اشتم هونه زز تو ازدن خانه ایکه نرنردرززقربرل 
م م  محبت زدرززهای م  بو  فوار کو ه زکالبد بی ملدارم رابره 

 محل  یگوی سوق بدهم ...
بااطفالم یکجا زار ست ش  )ازتو کار( شده زمانند یوانگراه 
ساعت حوکت را انتظارمی کش دم، بدزن اینکه سمت مع نی رانگاه 
کنم هوطوف بی ارا ه قدم م ز م. بهوحال ای  زضرعر رت بروایرم 
بهتوازدن بو که باافکارس اه خویش نشسته ز ر اندیشۀ موگ فروز 
رزم... باالخوه سوزیس حوکرت کرو ، شر  فروارسر رده برو  
زتصورم کو م ستارگان دسمان به ترمراس دیرنره هرای اتروکرار 
قوارگوفته اند،  رعل  ای  منظوه هلمتکدۀ زس عی م ردیردم کره 
کالبدخو م را رم ان دن به تکاپوافترا ه زهراهرواٌ یرک شر رئری 
بس ارکونک زبی ارزش زب ملدارجلوه م کند... بوای ازل   موتبه 
پس ازدن لحظۀ که کلمۀ سوطان  رزندگی ام  اخل شده برو  بره 

 خوا  عم لی فوز رفتم. 
زقتی ازخوا  نشم کشو م ازتوکار به مسک  پردری ام 
ازهایو مواصلت کو ه بو ، اماق افۀ شهوای  بارطور یگو  رنرظروم 

 (0جلوه نمو ه زخ ال م کو م یکدسته مو م ) نباله  ر ص 

 هفته نامۀ امید   7601شمارۀ  صفحۀ چهارم 

 قنوان: مجادلۀ من با سرطان
 ترجمه وتلخیص ازداکترلطیفی –نویسند : ادناکوهیل، 

مطالع   نهایت گوامی، شمان زنظوبه اخبارصحی ززقرایرع 
نشمدید به ای  نکته متوجه شده باش دکه ازنندسال به اینرطروف، 
خاصتا نز خانم هازقایع مو  سوطان رزبه افززنی بو ه زقوبان انی 
ازهمه طبلات باخو  اشته است.  اکتوان معالرج زمرترخرصرصر ر  
سایکولوژی به ای  موضوع همنظو انردکره مرلرازمرت رزانری ز 
ایستا گی خو ی  ربوابوای  مو  ازپ شوفت دن  رپهلوی تدازی 
های موزج طبی خ لی موبوبو ه زنه مویضانی که  ری  مربرارزۀ 
صحت ملابل مو  بهبو  نشمگ وی بدست دزر ه انرد. ایرنرک 
ا ناکوه ل که ازباشنردگران کرلرورا ز اعرتروافرات پرواحسراس 
زپوانتباهی  ری  راستا باتجوبۀ شخصی بوشته تحویرو دزر ه کره 
 رمطبوعات فوانسه زمجلۀ کامر نان انتشاریافته ز استران زاسرنرا  
زاقعی دنوابشما تلدیم م دارم، که توجمرۀ ترلرخر رصرم ازفشرو ۀ 

 )رازهای زندگی( م باشد.  اکتومعالج ای  خانم نن   ابواز اشته:
رززی  رمعاینه خانه ام مشغول مطالعۀ مکات بی برو م کره 
ازمویضان سابله ام مواصلت کو ه بو ،  ربر ر  نرامره هرا اسرم 
)ا ناکوه ل( توجۀ موابخو جل  نمو ، ای  زنی بو که شش سرال 
قبل  رابو اشت  مو  سوطان، نظوبه تشخ ص موبوطه ب ش ازششه 
مانانس ح ات نداشت. زقتی مکتو  ازرا  یدم ازحر روت زیرا  
 رجای خو خشک مانده زتعج  کو م که نطورای  زن مشروف 
به موت شش سال تمام زنده مانده زحاالبه م  نامه نوشته اسرت ! 
بلی، اکثو متخصص   سوطان ح ات رقتبار ا ناکوه ل راتنرهراشرش 
ماه به کمک ا زیۀ مختلفه امکان پذیوشمو ه بو ند تا رخول دن 
مویضه خو رابوای سفوابدی دما ه ساخته زباالخوه باجهران ز اع 

 بگوید...
م )متوجم( سوگذشت شورانگ ز زقر رمرتردارایر  خرانرم 
سوطانی راکه بوای مجلۀ کامرت ون نر رزفروسرترا ه اسرت، بروای 
شماتلدیم م دارم زتمنا ازاهل مطبوعات می کنم  استان حلر رلری 
ازراهمه بدقت بخوانند. دنهایی که  رزندگی مایوس ز ب چاره شده 
اند، دنهای که باموگ  ست زگویبان بو ه زهنوزهدف حر رات را 
نم شناسند، کسان که مویگ اندزخو  رامحکوم به فنا م شرمرارنرد، 
دنهای که از اموا  هواسناک بو ه زمشلات طب عت راتحمل کو ه 
نمی توانند، دنهای که خو را مبتوبه اموا  رزحی زجسمی عروج 
ناپذیوخ ال م کنند زباالخوه دن های که بکلی سالم زصرحرترمرنرد 
ن زم باشند، یکبار مت  زحاش ۀ ای  اعتوافات را بدقت بخوانند. ا نا 
کوه ل عنوان سوگذشت خو را )مجا لۀ م  باموگ( نروشرتره ز 

 نن   دغازکو ه است:
بو ، موتوشهوی که  2700یکی ازرززهای عا ی جنوری 

موابه معاینه خانۀ  اکتومعالج م بو  به حوکت یکنواخت خو ا امه 
 ا ه قلل سوبفلک کش دۀ کوهها کلورا ز رامانند خطوب  رشتری 
 رنظوم جلوه م دا .  ختوک شو  ز پو شورم )شارزن( که نهم   
بهار زندگی خو را سروی م کو  ن ز رپهلویم قروار  اشرت. مر  
زطفلکم راجع به موضوعات گوناگون باهم صحبرت  اشرتره ز ر 
خصوص عابوی  زمناهوی که ازملابل نشمان ما ر م شد تبرصروه 
هامی کو یم گاهگاهری براخرو  مر رگرفرترم دیرامرعرایرنرۀ کره 
اموزز اکتوازم  بعمل م  زر  مانند سایو رززها عا ی زسرطرحری 

 خواهد بو  ؟
راستی ازعوصۀ نندماه حالت صحی مر  خرو  نربرو  
زسب  ای  حرا بره را زیرا ت کرارهرازگروفرتراری هرایر رکره 
ازرهگذرتوب ت زبازرسی نهار طفل صغ وم زمرترارکرۀ پردرشران 
 زشم راخم ساخته بو ، تعب و م کو م، زلی بعدها انستم کره ایر  
قضازتم  رست نبو . دهسته دهسته عوار  غ وطب عی زضرحروت 
 هنده را  ربدن خو  احساس نمو ه زم ون به استواحت زب کاری، 
بحوانات نابهنگام رزحی، عصبان تهای بی موج  زبعضی  ر هرای 
مخفل  رناح ۀ سفی بط  ز تهوع زغ وه موا شرکرنرجره مر ردا ... 

 باالخوه خو رامحتاج به معاینۀ  اکتو انستم. 
نندلحظه قبل ازشوزع معاینات خبوناهنجاری که زاقع رت 
دنوابه چ صورت قبول نم کو م،  رخفایرای رزحرم طرنر ر  غرم 
انگ زمی انداخت. زقتی معاینات به پایان رس د ناگهان  یردم کره 
خطوب نهوۀ  اکتوتغ  وکو ه زرنگ صورتش به سف ردی مرایرل 
گو ید،  رلحظۀ که نت جۀ مشاهدات خو رامری نروشرت حرالرت 
زاژگونی  اشت، قلم م ان انگشتان موتعشش به تکان افت ده زلبانش 
بی اخت ار ن زی رازمزمه م کو ، ازحوکاتش نن   بومر ر مردکره 
حکم اعدام کسی راصا ر م کرنرد...  ریر   قر رلرۀ پرودشرو  
 اکتونسبت به م  ن ازند کمک زتسل ت بو !  باالخوه معلوم شدکه 

 مبتو به سوطان زمحکوم به موگ بو م ! 

 فویمونت ، کال فورن ا                        محمدطاها کوشان
 سوره نمل -21تفسیر عرفانی آیت 

سوره نرمرل  -25دیت    ر تفس و عوفانی کش  االسوار
خدازند برو   نن   م خوان م:زللد دت نا  از  ز سل مان علما..دیه.

 از  ز سل مان منت نها  ز فومو : ما ایشانوا علم  ی   ا یرم، ز 
 ی  شامل اسوم ز سنت ز جماعت ز ا اء طاعرت ز عربرا ت ز 
توک کفو ز معص ت است.اینست  ی  فوشتگان که خدای را بره 
دن همی پوستند ز طاعت همی درند! ز ای  است  ی  پ مبوان از 
د م تا محمد که همگی امت خو را بای   ی   عوت کو نرد، ز 
ای   ی  بو اهل سعا ت هاهو ز مکشوف ز برو اهرل شرلرازت 
پوش ده ز پنهان است! که خدازند  یده ای  ی  شناسی جرز بره 
اهل بص وت ندهد، ز جز اهل بصو ی  نشناسد! ز باید  انست که 

 مجموع بنای ای   ی  بو  ز ن ز است:
: استماع دنست که زحی ز ترنرزیرل از استماع و اِتباع 

دنست که به زبران  مصطفی را برذیو  ز بشنو  ز قبول کند. اِتباع 
ز ذزق صاحبان ارا ت پ وزی از زحی ز ترنرزیرل   اهل معوفت

کند، ز بداند که ملصو  از ای  علم، فهم  ی  است ز علرمِ فرهرم 
 ی ، علم حل لت است.جن د را پروسر ردنرد: عرلرم حرلر رلرت 
ن ست؟گفت: علمی است لدنی ز ربانی که صفرت ازدن رفرتره 
زحل لت مانده! زحال عارف هم   است که صفرت ازاز رفرتره 
زحل لت بمانده، زعامۀ مو م  ردن ملام اندکره ایشرانرواصرفرت 
پ داشده زحل لت از دنان رزی پوش ده، ز خرواص را صرفرت 

 ن ست گشته زلی حل لت بمانده!
 نی ن کو سخنی جوان مو  گفته:

 ن ست عش  ال یزالی را  ر دن  ل، ه چ کار
کو هنوز اندر صفات خویش، مانده استوار./ حضروت سرنرایری 

 )رح(
 ) حضوت موالنا جول الدی  )رح( فومو ه:

  پوست را با  یگوان بگذاشت م ما ز قوءان مغز را بو اشت م
 ز حضوت ب دل)رح( فومو ه:

 حوفم همه از مغز است، از پوست نمی گویم
 ازرا که بجز م  ن ست، م  ازست نمی گویم
لط فه:  رجه ازل علم، علم حل لت است ز پس از دن غ و 
حل لت است ز سرس ح  حل لت است! علم حل لت عربرارت از 
معوفت ح  است، ز ع   حل لت عبارت از زجو  است، ز حر  

زجرو    حل لت عبارت از فنا است! معوفت شناخت اسرت ، ز
 هزار زا ی  رپ ش است!  یافت است، ز از شناخت تا یافت

جن د گفت:طایفۀ از عارفان که یافت می جرویرنرد، بره 
شناخت فوز نمی دیند، ای ب چاره توا یافت ازنون بو ؟ کره  ر 
شناخت از عاجزی؟ از از پوس دند که یافت از نون بو ؟ جن رد 
ازجا بوخاست ز جوا  ندا ! یعنی که جوا  به  ل  هند نره بره 

 خو   اند !  زبان، از که  ار 
پ و طویلت گفت: از یافت خدا نور ایمان دید، نه به نور 
ایمان یافت خدا دید! دنکس که به نور ایرمران خردای جرویرد، 

 همچنان است که به نور ستاره، خورش د جوید!
خدازند به قدرت خو  قائم،  ر عزت خو  ق وم، ز بره 
عزت خو  بع د، ز به لط  خو  قوی ، کبویاءِ از عزیز، ش ن از 

 عظ م، احدیت از جل ل، ز صمدیت از قدیس است.
 کبو زک   طل  ف گ حوزت، از  ل بی

 زنبور را ز خانه بودر، انگب   طل 
 پو ه است حس  غنا،  ر لباس فلو بی

  ست رسا، زکوتهی دست   طل 
 ک ، ز بام ز  ر عاف ت فسون  ل جمع

 دسو گی، ز خانه به  زشان زی  طل 
 پوش رز به فسو ن، سوای ش خ! پشم نه

 فصل شتا، محافظت ازپوست   طل 
  ست طل  به هونه رسد، مفت عجزگ و

 ، تو موا  از زم   طل   زر است دسمان
 گلهای ای  نم  همه،  ر زیو پای توست

 ای غافل از ا  ، نگه شومگ   طل 
 کش ده است ها، که  ر نظوت ص  زی  جلوه

  اری نفس زاپس   طل  دی نه
 گذشت ک ، نون نفس عمو از توش با  به

 که ب ارز  به ای  طل  کس ن زی ن افت
  ل  رخور شکست به اقل م انس تاخت

 ن نی همان به جا ۀ مو رفت ن   طل  
: از شمال شوق پاک سازی شدند. با توزراسترا  اسکان ناقلین

ربانی، بدنه جمع ت شکسته شد.  ر حال حاضو رهبوان معامله گو 
جمع ت بخشی ازدنهاحول عبداهلل زبخش  یگروحرول ارگ مری 
نوخند. ر هوصورت، اسکان ناقل    ر شمال  ر ازضاع ز احوال 
دشفته ز پ چ ده ز ناهنجار س اسی صورت می گ و  که هدف از 
دن ایجا  تغ  و  ر بافت قومی جغواف ایی منطله ز به  ام انداخت  
مخالف   ز پاکسازی دنها از صحنه ای قدرت س اسی است. ارگ 
بوای یک کاسه کو ن قدرت از راه توطئه ز نسرل کشری قروم 

 گوایانه  ارای رگه های فاش ستی زار  م دان گو یده است.
 )شبکه اطوع رسانی افغانستان(
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 هفته نامۀ امید  7601شمارۀ  صفحۀ پنجم 

 استا یون ورستی ن وجوسی              انجن و عبدالصبور فوززان 
 تالشهای کرزی واحمدزی درتضعیف اردو

 وتقویت نیروی طالبان
شهوزندان زالیت زابل مانندشهوزندان سایوزالیات ازنعمت 
ام  زدرامش محوزم اند. ای  زالیت ب شرترو سرترخروش زحشرت 
ز هشت طالبان قوارم گ و ، خدمات صحی،  ارز ز رمان  ردنجرا 
ازمتاع لوکس بو ه که بوای هوکس م سون ست. ب شتوب مراران  ر 
دنجا باید  رب ماری ان بسوزند زبسازندزبم ونرد.  رشرهرو قروت 
موکز زالیت یک شفاخانۀ ازف گ زبوکت مروسرسرات خر رویرۀ 
خارجی که مسلمان ن ستند ساخته شده اسرت ! ایر  مروسرسرات 
مصارف دن شفاخانه رابشمول معاش  اکتوان زسایوپوسونل نر رز 
م رو ازند، ز زلت اشوف غنی احمدزی بره انردازۀ یرک سرنرت 
امویکایی هم  ردن نه مصوف کو ه زنه مصوف نمی نمایرد. ایر  
شفاخانه نشم ام دهمه ب ماران  رسواسوزالیت زابرل برو . شر  

مانندسایروشربرهرا  ردن شرهروسرو   1227پنجشنبه نز هم سرتمبو
زتاریک بو  زصدای ف وطالبان زقتا فوقتا سرکروت شر  رامری 
شکست زشهوزندان شهو بخصوص اطفال راتکان  ا ه زازخروا  

 ب دارم کو .
دن ش  ازن مه هاگذشت نز یک بامدا شد، صردای اذان 
محمدی ازمنارۀ مسجدی که  رجوارشفاخرانره  برو  برلرنردشرد، 
مویضانی که  ربستوب ماری بو ند زش  راهمه با ر  زبر رلرواری 
بسوبو ه بو ند، باشن دن اذان باخو گفتند خدایا شکوکه صبح شد. 
نمازگزاران به مسجدرفتند زصفوف نمرازبسرتره شرد، بروخری از 
کارمندان شفاخانه ن ز رقطار ایستا ند، نمازفو  ا اشده زبروخری 
به نمازسنت پو اخته زبوخی  ست حراجرات بردربرارخردازنردج 
بلندکو ه بو ندکه ناگهان از صح  شفاخانه صدای مه   انرفرجرار 
شن ده شدکه دتش  ردن ش  سو  سوزنده بو زبانشم بوهرم ز ن 
سل  مسجدسلوب کو ، مرحروا  دن بروزمر ر  ریرخرت،  ر 
ز یوارشفاخانه ازهم فوزریختند، کلک نها ز رزازه هاباش شه ها بره 
هواپوتا  شدند زدتش ازکنج زکناردن زبانری کر رشرد، سرلر  

 زستونهاکانکویتی  بو ند توته توته شدند. 
حالت مویضان سخت  ر ناک بو ، بعضاسوخرتره زذغرال 
شده زعدۀ  رزیو صد هات  خوابه هرا جران  ا ه برو نرد. عردۀ 
ازمویضان  ست زپاشکسته خون زخون دلرو   رهرمران سرو ی 
صبحدم اززیومخوزبه های  یوارهازسل  شرفراخرانره از ر  مری 
نال دند زمنتظوبو ند اگوکسی نجات  هرد، سرو ز رک بروخری 
ازمویضان معلوم نبو  تنهاتوته هازپارنه های بردن دنرهراکره بره 
هواپویده بو ند  رم ان خوابه ها  یده م شد، اما انسته نم رشردکره 
 ست ازکی زپای ازک ست زکله ز بدن ازکدام. سی زنه مرویرگ 

نفروزخرمری  79بشمول نند اکتو زنوس زکارکندشفاخانه کشته ز
 شدند زتعدا   ق   کشتگان ززخمی هاهنوزمعلوم ن ست.

گو  جان یک کارمندشفاخانه م گوید نمرازفرو  راا ا 
کو ه بو م که صدای انفجارشدید شن دم، سل  مسجد سومانررره 
شد، امبوالنسهاتوته زپارنه شدند ز  رگوفته بو ند،  ر ز رزازه 
شفاخانه بهواپویده بو  زشفاخانه بکلی تخوی  شد زدتش ازخوابه 
های دن زبانه م زند. رهمان صبح زقت مو م ازطروف دمردنرد ز 
ازم ان خوابه هازشعله های اتش مرویضران خرو را مر رررالر ردنرد 
زمویضانی راکه پ دا م کو ند  رپتوهای شان یا رلحاف یاکمرررل 
انتلال م دا ند. ای  باشندۀ قوت م گوید ق امت خردا برو ، نرالره 
زفغان زاهلل گفت  مویضان ازکوتهای خشت ز پارنه های کانکویت 
شن ده م شد زس لۀ نبو که دنهارانجات م دا یم زبعضی شان اهلل اهلل 
گفته زیوخوابه هاجان  ا ند زبوی سوختگی زجو انسان همۀ هروا 
راگوفته بو  زپایوازهای مویضان به سو زرزی خو م ز ند، گویره 
ززاری می کو ند، صحنۀ بو که  ل کرافروراد  مر رو زنشرم 

 کوررابه گویه می دزر .
طالبان با ب شومی خاص مسئول ت ای  جرنرایرت رابردزش 
گوفته زذب ح اهلل مجاهد ای  مس لمۀ کذا  کره اززبران طرالربران 
  منش حو  م زند گفت مام خواست م تعم روحرکرومرتری راکره 
 رجوارشفاخانه است منفجوسازیم زلی تداب وض   امن تی مانع شد، 
لذا  رعو  شفاخانه رامنفجوساخت م، مگواصل هردف مراهرمران 

 تعم و حکومتی بو  !
حاجی عطاجان یکی ازشهوزندان موسف دقوت مر رگرویرد 
شفاخانه بکلی ازب   رفت، اتاقهرا، لروازم طربری، ا زیره جرات، 
موتوهای امبوالنس، نروکتهای مویضها همه بخاک مربردل شرده 
زای  یگانه شفاخانه  رزالیت مابو که مویضان را تدازی مر رکرو  
نشم ام د ماهم   شفاخانه بو ، دنواهم طالربرهرا برخراک زخرون 

 کش دند زتعم و حکومتی که  رجواردن است ه چ دس بی نوس د.
خوانندگان گوامی جویدۀ ام د بانلل ای  رزیدا غم انگ ز خواسترم 
 رقضازت را  رمور اینکه دیام توان طالبان رامسلمان زحتی انسان 

 گفت یاخ و بازنمایم. حامدکوزی که ازحام ان سوسرو ۀ 

طالبان است زهوگزجنایات زد مکشی دنهارانکوهش نکو ، زقتری 
صحنه های زیدیوی ای  تواژ ی رابوایش خبونگاری نشان  ا  زاز 
نظوخواهی کو ، گفت:) م  فکوم کو م بوا ران طال  مسرلرمران 
زافغان هستند.(! کوزی  راح ا زتلویۀ قوتهای طالبان بعد از اخواج 
دنهاازکابل نلش بارزی  اشت، از رهمان رززهازهفتره هرای ازل 

هزاراس وطال  راکره  رجرنرگرهرای رزیرارزی  15سلوب طالبان
سرالری کره  29 رمزارشوی  گوفتار شده بو ند رهاکرو  زطری

 رقدرت بو  همواره ازدنها ربوابوحموت عساکوامویکراحرمرایره 
م نمو ، افوا  بلندپایۀ طالبی  رارگ رفت زدمد اشتند، طرالربران 
انتحاری را مجازات نکو ، دنعده ازصاحبمنصبان زافسوان مجاهد ز 
ملازمت که  رقلع زقمع طالبان مهارت  اشتند، به شکلی ازاشکرال 
بوعل ۀ شان توطئه ن د زیکایک رابه قتل رسانر رد. ازدن جرمرلره 
م توان ازشه دموالنا عبد الوحم  س دخ لی زشهر ردمرحرمرد اؤز  
فوخاری نام گوفت. شه دفوخاری زمانی که  ندغوری،  ند شها  
الدی  ز هنۀ غوری رااززجو طالبان تصف ه کو ز امر  زدرامرش 
را ردنجاها بوقوارساخت، کوزی ازرا  رارگ احضرارکرو ز بره 
ازگفت که تو نسل کشی می کنی زیوا ردن منراطر  بره انردازۀ 
طالبان کشته شده بو ندکه  رهوکناردن  هها جسدطال  افرتر رده 
بو . شه دجنوال  اؤز  به یکی از زستان م  که ازریش سفر ردان 

از هرمران رززکره کروزی  «معززبدخشان اسرت، گرفرتره برو 
موااخطارکو زبه نسل کشی متهم ساخت، تلفونهای نامعلوم بروایرم 
م  ید زمواتهدیدبه موگ م نماید. ممک  موا بکشند زهوزقتی کره 

  »کشته شوم قاتل م  کوزی است.

پ ش ازکنفوانس ب  معلوم نبو که کری رابرایرد  رراس 
قدرت  رافغانستان گماشت! رئ س سی دی ای دنروقرت گرفرت 
مانفوخو  را اریم زحامدکوزی را معوفی کو . ازبا سازمران سری 
دی ای ارتباب  رازمدت  اشت ز ر  زران اشغال رزسرهرا بروای 
از راسوم دبا   فتوی ساخته بو ندکه پول دن سازمان رابه تنظر رم 
های مجاهدی  تلس م م کو  زنام مستعار از کونی گروریرو برو . 
بعداز شکست طالبان امویکا  رفکودن نبو که سوبرازان زافسروان 
مجاهدی که  ر سلوب طالبان نلش اساسی  اشتنداز را ازب   ببوند، 
زلی زمانی که کوزی با رابوت گ ت  ر ل کرو  زازدتشری کره 
 ر رز ازرام سوخت ززیو فاع امویکا را دگاه ساخرت، برازجرو  
اینکه گ ت  رتعج  افت ده بو که نطورم شرو کسری بره زطر  
ززطندار خو  به ای  اندازه خای  شو ! زلری مرلرصرد ازرا رک 
کو که پون قلع زقمع سروبرازان زافسروان احرمردشراه مسرعرو  
را رسو ار . کوزی که  ر صد  تعویگ دن افوا  به افوا   لخواه 
خو بو  زرابوت گ ت م گویدازبام   ریک موقرات خصروصری 

هم   گوزه شمال  زست پوت   هسترنردکره  «نن    ر   ل کو :
بوعل ه م  عمل م کنند، مملکت را رخرطروانرداخرتره انرد، دنران 
نمایندگان پارلمان زحتی اطفال رام کشند. ای  کارهارا هوگزطلبان 
زاللاعده نکو ه زنمی کننند، فلط )اینها=  زستان پوت  ( هرمر ر  
مو م بد خو ما اندکه انجام م دهنرد. حرکرومرت مر  ضروزری 
م داندکه باایاالت متححده  ری  مور  مشورت نمرایردکره نرارۀ 
کاردنهارا نطورکن م، بارجنگ همه باالی شانه های پشتونهراسرت، 
م  بوای دنهانه بگویم، دنهافکوم کنندکه م  بروضرددنرهراعرمرل 
م کنم. ایاالت متحده بایردبراپشرترونرهرای قربرایرلری ارتربراطرات 

  »!نز یکتو اشته باشدتا جلو اینهارا گوفته بتوان م 

بدی  توت   کوزی برا بر رشرومری خراص طروزترفرکرو 
تعصبگوایانه زنژا پوستانۀ خو  رابا با ارخاراجی اش ب ان کرو ترا 
نشان  هدکه از ازدن مز زرهایی است که به برا ارش بره انردازۀ 
صا ق م باشدکه حتی حوف  ل ز ر   رزنری خرو را برا ترمرام 
صداقت ب ان م دار . کوزی  ری  پرون خرو هرمرکراری الزمره 
راحاصل نمو  زبوجی های سوبستۀ  الوبه ارگ فوستا ه م شردکره 
بادن عدۀ ازبزرگان قوتهای احمدشاه مسعو  )رح( خویده شدندزبه 
عو  دنهاافسوان که صاح  مرنرصربران  لرخرواه کره پشرترون 
بو ندملورشدند. اما کوزی  ری  پون خو یک مشکل  اشت زدن 
اینکه سوبازانی که  رجبهات عل ه طالبان بجنگندخ لی نا ر بو کره 
ازم ان قوم پشتون پ داکو ، نون مطاب  عنعنۀ گذشته پشرترونرهرا 
اکثواٌ از عسکوی معاف بو ند زمانندگذشته فلط هم   عسکوبرچره 
های شمالی زقطغ  ز کابلی زهزاره اندکه س نه را ر بوابوطرالربران 

 زنظام ان پاکستان سروکو ه اند.  
% عسکواموزز  رار ز تراجر رک، 72الی 12ازاینکه نوا

هزاره زاززب ک هسرترنرد، ازنرنردصراحر  مرنرصر  بروحرال 
کشورپوس دم، عدۀ به ای  نظوبو ندکه پشتونها عسکوی نم دهرنرد 
زاکثواٌ  رصفوف طالبان قوار ارند، زعدۀ  یگوگفتندکه ای  یرک 
پون عمدی کوزی بو زفعو بهمان ک   زکان پون احمدزی است 
تا بچه های  یگواقوام را رجبهات رزان نمایند که کشتره شرونرد 

 زجوانان پشتون محفوظ بمانند. 
 

کوزی طی زمامداری خو  بوعوزۀ اینکه صفوف طالبان راتلویت 
بخش د، توشهای زیا نمو تاجنگ راازمناط  جنو  به صرفرحرات 
شمال کشوربکشاند. گونه عدۀ ازجنوالهای بروجسرترۀ کشرورکره 
 ر فع زطو   هشت طالبان مهارت ب نرظر روی  اشرترنردازجرمرلره 
 اؤز فوخاری زموالناس دخ لی راتوزرکو زاختر رارات نرظرامری 
شمال رابه عدۀ ازاشخاصی که تعص  قب لوی ززبانی  اشترنرد زاز 
هوا خواهان طالبان بو ند نون جمعه خان همدر  ز زلرمری زیسرا 
سرو ، موفل ت نندانی حاصل ننمو .  ری  پون حرنر ر  اترمرو 
همدست ز همکار کوزی بو . اتموتوانست  ربعضی ازنلاب شرمرا 
سلولهای کونکی ازطالبان راجابجانماید، اما بعدها  رجابجاساختر  
 اعش  رشمال کشورنلش اساسی بازی کو که به دسانی مر رتروان 

 ازرا بن انگذار  اعش  ر افغانستان لل   ا .
غنی احمدزی دنچه راکه کوزی پایگذاری کو ه برو بره 
پایۀ اکمال رسان دکه عبارت اند ازتلویۀ نظامی طالبان، کشرانردن 
بستوهای جنگ  رشمال زبی ببات زنادرام ساخت  دنرجرا، ازبر ر  
بو ن افسوان زصاح  منصبان احمردشراه مسرعرو  )رح(از ار ز 
زتضع   قوای مسلح کشور. ازکه نسبت به کوزی مز زرتو، عوام 
فویبتو زب شوم زبی ح اتواست، پ ش ازاینکه رئ س جمهور)قوبی( 
شو  هشت هزارطال  جانری، د مرکرش زانرترحراری رااززنردان 
امویکای ها  ربگوام رها کرو کره حرتری سروزصردای امرویرکرا 
بلندشدزلی از باای  عملش پ ش ازینکه رئ س جمهرورشرو  بروای 

حتی  رب ان ه هایش  رپکت ا  !»م  باشماهستم«طالبان بابت کو که 
زسایومناط  پشتون نش   با ب شومی خاص بوخون دن انسانهای بری 
گناه که  رابوعمل ات انتحاری طالبان شه دشده بو ندپراگرذاشرت 
زدنوااز افتخار ات خو بوای خدمت به طالبان که اکثویت مرطرلر  

 پشتون اند، قلمدا کو .
همانطورکه امویکاسفارتی بوای طالبان  رقرطروتراسر رس 
کو که بطورغ ومستل م شناخت حاکم ت دنرهرامر ربراشرد، غرنری 
احمدزی  رسالهای ازل ریاست تللبی خو  نمرایرنردۀ ارشردخرو  
گو  منگل را ر هنۀ غوری فوستا تاباطالبان معاهدۀ به رسمر رت 
شناخت  اتوریترۀ دنرهرارا  ردنرجرا بره نرمرایرنردگری ازرئر رس 
جمهورافغانستان امضانماید. امضای ای  معاهده شباهت کرامرل بره 
امضای معاهدۀ گندمک  ار  که ن اکان گو  منرگرل احرمردزی 
امضاکو ه بو ند.  رزاقع تاس س یک  زلت  ر اخل یک  زلرت 
م باشد. بعدازامضای ای  معاهده، حاکم ت طالبان  ردن مرنرطرلره 
رسم ت یافت که  رزاقع  هنۀ غوری به امارت طالبان تبدیل شرد. 
 ر دنجاطالبان قوان   خو را زضع نمو ه انرد، ازمرو م دن کره 
ب شتوتاج ک، اززب ک زهزاره اند باج م گ وند، قوای  زلت حر  
حمله زمداخله  راموردنها ندارند . طالبان ازهم نجا قوتها زمهمرات 
خو رابه تالرلران، بردخشران، ترخرار ز مرزار شرویر  ارسرال 
م دارندزهل کوپتوهای بی نام زنشان ازطوف ش   ردنجرانشرسرت 
زبوخاست  ارند. بعداز امضای ای  معاهدۀ ننگ ر  جرنرگ عرمرو 
 رهمه جاز ر هوکنج زکنارزالیات شمرال  رگروفرت، امرنر رت 

 زدرامی که  ردنجابو  کامو از ب   رفت.
ای  حل لت است که غنی احمدزی قصداٌ زعمداٌ امرارت 
طالبان را ر هنۀ غوری بوسم ت شناخت تاطالربران برا سرت دزا  
جنگ را رکونه کونۀ زالیات شمال بکشانند، زگونه نواجرایری 
به طالبان  ریکی اززالیات جنو  کشور  ا ه نشدکه همه پشترون 
یکدیگواند زبه خوی زخاص ت همدیگوبلد اند؟! نوا حرکرومرت 
طالبان راکه پشتون هستند، غنی احمدزی  رقل  مرنراطرلری کره 
تاج ک ها،اززب کها زهزاره هاتاس س کو . هدف اساسی از نادرام 

 ساخت  شمال ز قتل زقتال مو م دن توسط طالبان است.
حملۀ  زم غنی احمدزی بوای ناامنی شمال بواسترا عرطرا 
محمد نوربو . نه تنها مدم افغانستان بلکه مرو م جرهران شرهرا ت 
م دا ندکه زالیت برلرخ یرکری ازدرام ترویر ، مروفره ترویر ، 
خوشگوارتوی  زالیت  رتمام افغانستان طی شرانرز ه سرال برو . 
ناهوان زس احات م گرویرنردکره دن نرظرم زنسرج، دن درامری 
زشکوفایی، دن پ شوفت زانکشافی که  رزمان استا عطامحمدنرور 
 رمزارشوی  بو ، دن شهو رامشابه به شهوهای ارزپایی سراخرتره 

 بو . 
زلی ما یدیم که غنی احمدزی بانه ترززیرو زنر رونرگ 
زبانه ب شومی باهمه قدرت زتوان ش طانی که مشرخرصرۀ ازسرت 
بواستا عطامحمدنورنه فشاری نبو که ن ازر ، نه پونها زتروطرئره 
هایی نبو که بوح  ازنکو ، حتی ازقوماندانهای مویکایی زناتو هم 

 استفا ه کو تا ازرا از دن زالیت بوطوف کند.
سئوال اینجاست که نوا از شخصی راکه ام  زدرامرش، 
خوشی زپ شوفت به یک زالیت زیک شهودزر ه برو ، برا ایر  

 ب شومی  زرکو ؟ 
جوا  رام توان  رخصومت ز شمرنری کره از رقرلر  

 ناپاکش بوعل ه اقوام  یگو ار ، یافت. / ) نباله  ار ( 
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 هفته نامۀ امید 7601شمارۀ  صفحۀ  ششم 

 ) نباله ازصفحۀ هفتم(موشه یا نموشه 
انتخابات های بو ه، تهدیدهای  اکتو عبداهلل را جردی  ز از  ست  ا ن 

می گ و . به بازر م  ز بو اساس تجوبه ای گذشته، ای  کشمکش مردتری  
طول می کشد، ز  ر نهایت  اکتو عبداهلل ز ت مش، زار  معامله برا غرنری  
می شوند، ریاست از را به شکلی از اشکال می پذیرونرد، ز بره خراطرو  
مصلحت ز ... مو م را به درامش ز بو باری  عوت می کنند. ام دزاریرم  

 نن   نشو . 
شاید  رست دن باشد که  اکتو عبداهلل ز ت مش، ازل خرو  را  
 زباره رسوا ز مو م را  نار زحمت نکنند، اما اگو ابستا  می شرونرد ز  
مو م را به حمایت فوا می خوانند، جدی استا  شونرد، از درای مرو م  
 فاع کنند، الاقل هزینه ای تلل  را کمی باال ببوند، ز به کمتو از تلسر رم  
جدی قدرت، راضی نشوند. زندگی کوتاه است، مروگ  یرو یرا زز   
دمدنی است، ز زندگی پو نعمت اما ذلت بار، افتخار ز ارزش نرنردانری  
ندار . امویکایی ها ز غنی هم دنلدر که تصور می شو ، بی ن از از حسر   
ن ت ز همواهی عبداهلل ز ت مش،  زستان پوطوفدار عبداهلل ز کرل حروزه  

خواهی  ر حروزه  -های ضد طال  ن ستند. دنها توس، معامله گوی ز کم 
های ضد طال  را می ب نند، ز بو اساس دن حسا  ز کتا  می کنند، اما  
اگو  ر ملابل یک استا گی جدی قوار بگ وند، ناره ای جز عل  نش نی  
، ز ت   ا ن به یک معامله ای جدی نخواهند  اشت. رزیارزیی جدی برا  
حوزه های ضد طال  بوای دنها یک فاجعه خواهد بو . حاال بب ن م که از  
تهدیدها ز تند گفت  های  اکتو عبداهلل ز  زستانش، ن زی جور موشه یا  

 نموشه ! / )شبکۀ اطوع رسانی افغانستان(************** 
 ) نباله ازصفحۀ نهارم( نظری به نشرات  

پوشور زپوه جانی  ردن زندگی م کندزجهان افروا دن غر روازجرهران  
منست، اطفالم باخوشی زسوزر مخصوص اطواف خو راتماشا م کرو نرد  
زم  به نهوه های محبو  شان نگاه کو ه زباخو م گفتم اگوهم پرنرجرۀ  
موگ جسدم را بوباید رزحم شا مان خواهدبو  ازینکه  رموجو یت ای   
کو کان زندگ های جوانتوی راازهستی خو  به یا گارخواهم گذاشرت./ 

 ) نباله  ار ( 
 ... ) نباله ازصفحۀ نهارم( تفسیر عرفانی  

 طلبی اینچن   طل    گل طلب د د  شد زشوم   از هوکه هونه می   شبنم زصال 
 ، جب   طل    ای بخوندت   ای  دستان هوسکدۀ عو  نازن ست شاید به سجده 

 ب دل خواش نهوۀ اقبال شهوت است   عبوت زکارخانۀ نلش نگ   طل . 
************** 

 محمدصدیلی 
 اسکان ناقلین ناشناخته وغریبه درشمالی وشمال افغانستان! 

را   «عو ت کنندگان » فتوسازمان ملل پوزژه  -گزارشات مشعو است که یوناما 
 ر پوشش ززارت امور مهاجوی  به رهبوی تویی النز انگل سی  ر  ستور کرار  
قوار  ا ه ز تمویل می کند، تا هزاران ت  از ناقل   از پشازر ز مناط   زر موزی  
از اقوام قبایل پشتون ساک  پاکستان جمع دزری ز دن جماعت های نراقرلر ر   
عو ت کنندگان ناشناخته ز غویبه  ر م زبانی ارگ  ر شمالی ز شمال  ر مناط   
حاصلخ ز ز د  ز هوا ار اسکان  ا ه شوند.البته،  ر ته نش   ذهن ت س راسری  
کوزی ن ز یک نن   اندیشه جابجایی ناقل   ز کونی ها  ر شمالی ز شرمرال  
موکزیت  اشت. زلی اکنون ای  پوزژه ش طانی که به نلاضت های قرومری ز  
زبانی ز نژا ی به سوی جنگ های خون    اخلی  ام  می زند،  ر زلسرولری  

 رسم ت ز زاقع ت پ دا کو ه است. -جوی  زم     912شکو ره  ر ساحه  
نخست   گوزه ناقل    ر زم   حاصل ز د  ز هوا ار منطله اسکران  ا ه مری  
شوند. ه ات یوناما ز ززارت مهاجوی  دنسوی سوحدات به م زبانی ارگ  ر  
شکو ره  فتو ز  یوان ز محافظ    ارند.هدف ای  است که تغر ر رو برزرگ  
 ربافت قومی ز بومی شمالی ز شمال از طوی  اسکان ناقل   به نفع پشتون ها رقم  
بخور  که به یل   با کو  اجباری مو م بومی که اکثوا تاج ک فارسری زبران  
هستند، همواه با کشمکش های خون نی خواهد بو . البته،  استان انتلال ناقلر ر   
پشتون به شمالی ز شمال کشور  ر دی نه س نه پوخون تاریخ س اسی زط  قدمت  
 یوینه  ار ، ام و عبدالوحم  خان ز سرس ام وامان اهلل خان  ر شعله ناس ونال سم  

را  ر هم اری با طوزی رقم ز ، توش شرد   «قطعنامه ناقل   قطغ  »افواطی که  
که  ر توک   قومی شمالی ز شمال که اکثو تاج ک ها هستند ناقل   پشرترون  

 زار  شوند. 
نفوی اقوام پشرترون    25222 ر  زره نا رخان انگل سی بو  که لشکو م لشایی  

سوباز ز صاح  منص  ز توپخانه هرا ز    15222پکت ا زر ک تحت پوشش  
زسایل زرهی به قوماندانی گل محمدمهمند به شمالی رس دند که  استان مظالرم  
ناقل   زتوپخانه نا رخانی به قوماندانی محمدگل مهمندکه  رجنون ناس ونال سم  
قومی فاش ست د م کش بی رحم است،  ر دی نه تاریخ به خون مو  ز زن ز  

 طفل تاج ک  ر شمالی ز صفحات شمال کشورمان نوشته شده است. 
ازضاع ز احوال س اسی صفحات شمال ز شمالی کشور مان دشفته ز رقرابرتری  
است.  انه هایی  رشت قدرت از اقوام تاج ک که ن وزی مو مری ز رزمری  
 ارند،  ر ب   خو شان ناسازگار زمنلسم زپارنه پارنه هستند.بحوان رهربروی  
س اسی تاج ک ها دفت بزرگ است که  ر قلموز س است زجامعه مو م یرک  
فوهنگ ز همزبان ز هم ریشه را به گوزه های سمتی  ارای منافع خانوا گی ز  
تباری منلسم نمو ه ز  ر عوصه س است پس   ز معامله گو بوای حفظ جان ز  

 گنج نه های قارزنی ساخته است. 
شورای شمالی بزرگ که  ر راس دن الماس زاهد از بناگویان ارگ قوار  ار   
 ر بافت ساختاری نامتجانس ز  ر خط س است های ارگ س ون  ار . ای  شورا  
به پول ریاست امن ت  زلتی به ریاست ز نظارت حن   اتمو تشک وت دنچنانی  

قوماندان شورا ر یک موتبه نهایری گروفرتر   پ دا کو ه است. زه فه 
امن ت مناط  اطواف پایگاه هوایی نظامی بگوام است که ن وزهای 
امویکا  ردنجامستلوهستند.جمع ت که  ر شمالی ز شمال شروق ز 

قون ب ستم، نفروذ قرابرل مروحرظره   72ز12شمالغو   ر  هه های
 اشت، پس از سلوب طالبان ز تشک ل کنرفروانرس بر ، از  رزن 

-2972پاش د. قوماندانان بوجسته جمع ت  رتوزر زنج وۀ سالهرای
 (0،   )ص 2971

 سدنی ، دستوال انص واحمد رازی                                  
 دریچۀ به نثر پیشینیان

: ازهمان رززی که د می  رصرد   فرع شرو تاریخ طب 
ززحمت ز  ر  از خو  بودمد، تاریخ ط  شوزع م شرو زقرطرعری 
است ازل   فو ی که توانسته رفع  ر  ازخو  یااز یگوی بنمرایرد، 

 ازل   طب   بشو بو ه است.
بدی  مناسبت باید گفت تاریخ ط  زاطباء یاتاریخ پزشکی 
زپزشکان باهم توأم اند زنون د می جان خو را نرفر رس ترویر  
زعزیزتوی  گوهومی  انسته، با عوقۀ کامل از ازل  رصرد  رفرع 
 ر  ازخو  بودمده است. پرس طر  زطربرابرت  ر  زکرلرمره 
مختصوم گو   زدن  زکلمه ای  است: بو اشت   ر  از  ل زبار از 

 پشت د می زطب   جزء ای  کمال مطلوبی نخواهد  اشت.
 راینجا توجمۀ ازب ان )هایج ا( ر  الرنروع ترنردرسرتری 
) رتاریخ یونان( راازنظو خوانندگان محتوم مر رگرذرانرم تراامر رد 

 زندگی زح ات ازنظو قدما معلوم زمشهو  گو   :
م  هایج ا هستم، مظهو بهداشت، الهۀ ن وز زنشراب،  سرت 
پوزر ۀ کوه های سوسبز زپوبوکت، فوزند گاهوارۀ  شرت هرای 
خوم زموغزارهای باصفا ز دبشار های خوزشان. ازهروای سرالرم، 
ازش وۀ نباتا، ازعصارۀ هسته های ح ات بخش نن   ترنردرسرت ز 
ن وزمندم .  رنشمۀ خورش د استحمام م کنم،  ر دغروش امرواج 
 ریامی دسایم، از م جانبخش نس م سحوتنفس م کرنرم، جرانرم از 
اهویم  ب ماری ها زرزانم ازعفویت بداندیش ز انحوافرات ایرمر  

 است . 
م  ه ج ا ر  النوع تندرستی، پ ک زندگانی، موبی شا ی 
زشا مانی هستم ای رنجوران، ب ماران ز ناتوانان ! از زا یه های بایو 
زلم یزرع، ازمکان های تنگ زموطو  ز ازم ان اجتماعات انربروه 
که تنفس دزا   ردن به اشکال صورت می گ و  بسوی م  شتاب د، 
ازم  پ وزی کن د تادالیش های رزان زنارسایی های جران را  ر 
 ره های ژرف مدفون سازیم، باتنی سالم، رزانی رزشر  زعرلرلری 
متعا ل به فوازکوههابه دغوش دبشارها زبه سایۀ  رختان انبوه برال 
زپوگشای م تامشام شمارا ازعطوگلهای یاس معطوگو انم، نشرمران 
شما رابسان  زپنجوه به سر دۀ بامدا  دشنامی سازم زساحرت جران 
زمغز زقل  شمارا به پوتوخورش د نرون طرالرع برلرنرداخرتروان 
منورم گو انم.  رخون شماعطو گل سو   رخشندگی لعل زصفای 
گوهوم گذارم تانون نخست   طلوع فجوصا ق زبه سان ژاله هرای 

 رزی سبزه های صاف زرزش  ز زالل گو  .
م  هایج ا مظهو بهداشت هستم، م  می دیم به سان پر رک 
خوشبختی هوجا که موا عوت کنند گام م گذارم، به فاضل دبرهرا 
زبه مکان های هلمان زمحوزم از نورخورش د، دن رابه موغزارهای 
خوم ز شت های پوگل زالله مبدل م سازم، همواه نس م سحو ر بی 
رززن کلبه های رع تی رابه پنجوه هایی که نور خرورشر رد راترا 
اعماق هستی زح ات  عوت می کند مبدل م سازم زبره جرای  ر 
های کوتاه دن بوای کارزان شا ی زسومت زسعا ت  رزازه هرای 
بزرگ نص  م کنم.  یوارهای  خمه های تنگ، بر رغرولره هرای 
تاریک راکه زیستگاه اهویم  ب ماری هاست، ازپون ان فرکروپراک 

 زعواط  منزه دذی  بندی م کنم.
م  هایج ا هستم، ای  ه اهوی اعصا  فوسای شهورابه مر  
بده دتا دن رامبدل به سکون زدرامش موغزاران زصفای تاکستران 
هابوای دسایش جانداران شما مبدل سازم، ای  غوغای توان فروسرا 
زناله های نامویی زرزان های عل ل زجان های ناتروان رابره یرک 

 موس لی عالی زندگی زنشاب بوگو انم . 
هایج ا مظهوبهداشت می دیدغم های کهنه را  ر ل هرای 
عل ل ززخم های  یوی  را  ررزان ها الت ام می بخرشرد. اشرخراص 
نوم د بار یگوغم هارا با تبسم فوشتۀ ام د معازضه کرو ه، رانرده 
شدگان زشکست خور گان  رپ کارح ات بار  یرگرو شروزع بره 

 تجدید ح ات می کنند.
م  هایج ا مظهو نشاب زتندرستی هستم. ما ران رابره مر  
سرارید تات وگی تولد را ازرحم دنها بروگر روم زبره نرورحر رات 
زدسایش منورگو انم. اندام کو کان را به م  سرارید تا ردن ن وز 
زنشاب ز رم  ح ات زناالکی بدهم که تمام ب ماری ها، شروارت، 
پویشانی، محنت زانحوافات  زران کو کی را ازخو   زرسرازنرد. 
جوانان ززنان جوان رابه م  بده د تاکل ه درززها زاشت اق های دن 

 هارا به سوی علل زدسایش سوق  هم .
دیا بام  همگام نمی شوید؟ موا یاری نمی کن د؟ نوم دی، 

 »نوم دی !  زر باش بوای هم شه ای نوم دی.

: فضل ب  یح ی بومکی رابو س نه قردری بروص حکایت 
پدیددمد، عظ م رنجور شد زگومابه رفت  به ش  انداخت تراکسری 
بودن مطلع نشو . پس ندیمان را جمع کو  زگفت: اموزز  رعرواق 
زخواسان زشام زپارس کدام طب   راحاذق تو می  انند؟ زبردیر  
معنی که مشهورتواست؟ گفتند  )جابل   پارس(. به ش رواز کرس 

 (9فوستا  زحک م جابل   را ازپارس به بغدا دزر  زبااز) 

 کویم پاکزا 
 هزاره ها و ازبک ها محور "دولت سازی"! 

اینکه بگوی م که افغانستان کنونی توسط پشتونها ز بروای 
پشتونها ایجا  شد، ما فلط یک زاقع ت تاریخی دشکار را ترکروار 

 کو ه ایم ز نخبگان ز رزشنفکوان پشتون ای  را م دانند !
نند رزز قبل جنوال عبدالوش د  زستم، رهربرو جرنربرش 
اسومی یا به عبارت  یگو رهبو ازبک تبارهای افرغرانسرتران، کره 
 رع   حال هنوز معازن ازل ۹ریاست جمهوری ۹ اسرت، هشردار 
 ا  که  ر صورت بو سو کار دمدن ۹حکومت تللبی۹ دنهرا نر رز 
حکومت موازی اعوم خواهند کو . اموزز یکشنبه کویم خل رلری، 
معازن ساب  ری س جمهور، ری س شورای عالی صلح ز بویژه رهبو 
حز  زحدت اسومی، یکی از  ز شاخره مرهرم حرز  زحردت 
مزاری، ن ز اعوم کو  که  ر صورت اعروم یرک ۹حرکرومرت 
تللبی۹، دنها ن ز یک حکومت موازی را تشک ل خواهند  ا . بدی  

 گونه زی حمایت خو  را از موضع ژنوال  زستم اعون نمو .
از  ید حلوقی، مطالبه ت م ۹ ببات ز هرمرگروایری۹ بروای 
جدانمو ن درای پاک از درای تللبی انتخابات ریاست جرمرهروری 
مشوزع ت  ار . ای  هم دشکار است که کم سر رون ۹مسرترلرل۹ 
انتخابات تصم م  ار  که به ا عای ت م ۹ ببات ز همگروایری۹  ر 

هزار رای خارج از زمان  221مور  بی اعتبار بو ن زجو  ب شتو از 
اند، زقعی نگذار . بخشی  یگو از درا  قها انداخته شده که به صندز

هزار  299که ت م ۹ببات ز همگوایی۹ بو دن اعتوا   ار ، شامل 
هرای  شده است که به گفته دنران بردزن اطروع تر رم رای قونط  

انتخاباتی زار  محاسبه نهایی ز درای معتبو شده است ز باید از دن 
خارج شو ، ن ز از ای  جمله اند. نت جه اینکه ب  محتوم شناخت  ای  
درای ناسالم کم س ون انتخابات تصم م  ار  که اشروف غرنری را 

 بونده انتخابات اعوم کند.
زلی دنچه که موضعگ وی جنوال  زستم زاسرترا خرلر رلری 
رابطور ب سابله ای مهم م ساز ، خصلت س اسی دنست که  رتاریرخ 
افغانستان ب سابله است. ای  که بگوی م که افغانستان کنونی توسرط 
پشتونها ز بوای پشتونها ایجا  شد، ما فلط یک زاقع ت تراریرخری 
دشکار را تکوار کو ه ایم ز نخبگان ز رزشنفکوان پشتون ایر  را 

 م دانند.
ماه ت قدرت س اسی ر  زلتی رزی انحصار قومی اسرتروار 
بو ه ز هنوز هم نطور است.  ر افغانستان نند قومی ز برعربرارت 
ا ب ات س اسی ۹کث والمله۹، رزابط ز مناسبات قدرت که  رح طه 
کنتوزل زمامداران پشتون باشد هم شه یک اصل حر راتری بروای 

 حاکمان بو ه است.
تا امروزز ) امروا،  2909از لحظه اعوم افغانستان  ر سال 

سوط  ، شاهان، جمهوی، جمهوری خللری، امرارت اسرومری ز 
۹جمهوری اشوف غنی۹ ( قدرت رزی سه پایه اسرتروار برو ه : 
انحصار قدرت پشتونها، اشتواک نسبی تاج ک ها ز حذف نسربری 
هزاره ها ز ازبک ها ماه ت قدرت س اسی را م ساز . از ای  نرگراه 
موضعگ وی  زستم ز خل لی، نمایندگان ایر   ز قروم مرحروزم 
س است افغانستان ز بگفته بوخی ها  ز قوم مط ع، یک موضعگ وی 
تاریخی است ز رای نت جه انتخابات  زستم ز خل لی به نماینردگری 
هزاره ها ز ازبکها، سازماندهی قدرت  زلتی را که ترا امروزز  ر 

 افغانستان از بده ات بو ، به نالش م کشند.
پوزاضح است که خل لی ز  زستم از پایه های اصلی تر رم 
۹ببات ز گمگوایی۹ نم توانستند بدزن موافلت رهبو ایر  تر رم، 
 کتوعبداهلل، حوف از تشک ل حکومت موازی بزنرنرد. زیروا مر  
نم توانم بازر کنم که ت م ۹ببات ز همگوایی۹  زستم ز خ لری را 
زا ار به نن   ا عای بزرگ تاریخی نمو ه انرد ترا فشراری رزی 
حام ان خارجی اشوف غنی زار  کنند. ب صبوانه منتظو اعرومر ره 

  اکتوعبداهلل  ر ای  مور  هستم.
دیا مذاکوات صلح فو ا م ان سه حکومت افغانی رزی یک 

 م ز مثلث دغاز خواهد شد؟
از سالها به اینطوف گفته ز نوشته ام کره زمرانری زاقرعر  
م توان م به قدرت تبع ضی ز انحصاری پایان ببرخرشر رم ز شراهرد 
تغ واتی بن ا ی بوای ت م   عدالت باش م کره ایرتروف سر راسری 
استواتژیک م ان تایجک ها، هزاره ها ز ازبک ها تناسر  نرویر  
قدرت را  رای  کشور بوقوار ساز . پوزسه ملت سازی )س راسری، 
اقتصا ی، اجتماعی ز فوهنگی( بطور بن ا ی هنوز  ر افرغرانسرتران 
رزی  ست گوفته نشده. ای  پوزسه مانند فوانسه ز  یگرو کشرور 
های ارزپا از اتحا  گوزه های مختل  یک حوزه قومی )فوانک ها 

  ر فوانسه، جوم  ها  ر جومنی...( صورت نم گ و .
پوزسه ملت سازی  رافغانستان، یک کشور نند قومری برا 
حوزه های فوهنگی کم ز ب ش متفازت، لرززمر  برا بروابروی ز 
همبستگی م ان اقوام صورت خواهد گوفت. شرکرل ا اری دن، 
 زلت موکزی نوم،  زلت غ و متموکز،  زلت فدرال، به دسرانری 

 بدست خواهد دمد./ )شبکۀ اطوع رسانی افغانستان(
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 بوزمف لد، کولورا ز اکتوغوم محمد  ستگ و                     
 تبصره بر عرض شکران به دوستان

هفته نامه ای ام د محتوم پوزف سور  اکتو  2200 رشماره 
محمد ح در ساب  رئ س  انشگاه کابل عو  سراس بره مرحرتروم 

مربرارز صر  ازل نشروات »محمد قوی کوشان مدیو مدبو ام د 
ز خانم محتومۀ شان  اکتو بم له سواج کوشان تلدیم نمو ه  «دزا 

اند که م  هم با ایشان هملطار بو ه ازینکه یک ابو مو  مطبوعاتی 
خارج موز افغانستان عزیز را با بزرگواری ز احتوام یا  نمو ه ز هم 
به یکی از فوهنگ ان ملی افغانستان نون محتوم  اکتو شهوانی قدر 

 شناسی ارائه  اشته اند به ایشان تبویک م گویم. 
به موضوع ف درالی ساخت  زط  ز استعمال کلمۀ افغان بره 

عدم ممانعت فدرالی »همه افغانستانی ها ن ز تماس  اشتند. با نظویۀ 
افغانستان همنوا بو ه زلی  ر قسمت اینکه هرمره اقروام،  «ساخت 

خوانده شو  همنظو ن ستم ز قبو  ری  موضوع بحثی هرم  «افغان»
 اشت م. زالک  نون قانون اساسی افغانستان جبوأ هرمرۀ مرلرت را 

خوانده کلمه افغان ازطوف همه باید فعو مور  قبول قوار  «افغان»
گ و . مت سفانه،  ر قانون اساسی مشکوت ب حد زجو   ار  یرکری 

بره  »از دنها طور مثال  ر ما ه نهارم فصل ازل، ملت افغانستان را 
 رج نرمرو ه  ر  «تمام افوا یکه تابع ت افغانستان را  ارا براشرد

حل لت خوف مع ارات ب   المللی کسان که  ر افغانستان تولد شده 
اند نا یده گوفته شده است. زلی با کون ان ز پاکستانی ز اعروا  
ز بنگله  یشی که تابع ت  ا ه اند ملت کاذبی  ر فغانستان برمر ران 
دزر ه اند که دنوا  زست ندارند. همچن   ستاندر  ذکو ملرت بره 

شوزع شرده  «پ»با حوف  «ال »اساس الفبا نبو ه بعو  حوف 
 است.

فعو زط  بره یرک ترعردا   »پوزف سور ح در، ازینکه نوشته اند: 
انسانهای دگاهِ با ضم و ز دراسته با فوهنگ معاصو ضوزرت  ار ، 

کامو همرنرظرو  «نه به رزشنفکوان قوبی، بی زجدان زعوام فوی 
لرلر   « شم  مو م افغانستران»بو ه م  دنها را رزشنفکو نه بلکه 

 ا ه جوانان زط  را از توطئه های ای  هنگامه طرلربران هروشردار 
 م دهم./

****************** 
از محتوم محمد قوی کوشان مدیو  انشرمرنرد ز  زسرت 
عزیزم که نوشته های  امنه  ارم را با حوصله مندی نشو کرو نرد 
یک جهان شکوان ز سراس عو  م دارم. قسم که متوجه شده اید 
ای  سلسله ملاالت پارنه پارنه به صفرحرات مرترعرد  نرظرو بره 
محدز یت صحای  ام د به نشو رس ده که سب  شکرایرت ز سرو 
گنگسی شما شده است؛ معذرت م خواه م. انشاء اهلل بوای رفع ایر  
نل صه ای  پنج ملاله طی یک رسالۀ کونک به حضور شما عزیوان 

 تلدیم م گو  .
ای  نند صفحۀ مطول را با نند ب تی ازشاعو رزشنفرکروز 

تخلص شعوی  «جلوه »مبارز ملی،  موحوم محمدکویم نزیهی که 
ازست ز  رصفحۀ اخ و جلد ازل افغانستان  ر مس و تاریخ تروسرط 
شا رزان م وغوم محمد غبار  رج شده پایان م بخشم. ز با تابرو از 
حضور شما نظو به معذزریت های صحی بروای نرنردی رخصرت 
م گ وم زلی تا حد توان یگان تبصوه های کوتاه تلردیرم خرواهرم 

 کو .
خدازند یار ز مد  گار تان  ر درززی افغانستان دزا  ز سو برلرنرد! 

 جوانان مستعد ز کوشان! ز ل درهای صا ق ز کار ک !
 تاکی از جور ز ستم، شکوه زفویا کن د 

 سعی بوهم ز ن  منشاء ب دا کن د
  ست ما  ام  تان با ، جوانان غ ور 

 که ازی  ذلت زخواری همه دزا کن د
  صدهزاران نومنت، دتش ب دا  بسوخت

 ننش ن د زپا،  م به  م ارشا  کن د
  فتنه انگ خته تبع گ نژا ی  ر خل 
 فکودیندۀ ملک خو  زازال  کن د

 نشم ام د به تو نسل جوان  زخته ایم 
  رخورشان زشوف مملکت دبا کن د

 رززی دیدکه شو خل  به خل  حاکم زما 
 رفته باش م ازی  زرطه ز مایا  کن د

************ 
 ) نباله ازصفحۀ ششم(دریچۀ به نثر پیشینیان 

به سو بنشست زبوسب ل امتحان گفت: موا  رپای فتوری می براشرد 
تدب ومعالجت همی بایدکو . حک م جابل   گفت: ازکل لبن رات ز 
توشی هاپوه زبایدکو ن زغذا نخو د  باید خور ن، به گروشرت 
ماک ان یک ساله زحلوا، زر ۀ موغ رابه انگب   بایدکو ن ز ازدن 
خور ن. نون توت   ای  غذاتمام نظام پذیو  مر  تردبر روا زیره 

 بکنم .
فضل گفت: نن   کنم. پس فضل بوعا ت، دن ش  ازهمه ن زهرا 
بخور  ز زیویای معلد )دش زیوۀ غل ظ( ساخته بو نرد هرمره بره 

 کار اشت زاز کوامخ)نان خورشی است از ش و ز ا زیه( ز 
  

 ... ) نباله ازصفحۀ هشتم(مشابهت اوضاع سیاسی 
 م   زستدارخویش گمان بو مت همی    

 جزتو نبو یاربه بحو ز  به بو موا
   بوم  توک نه زر شدی ز  ام ساختی

 زز   ام تو نبو ابو نه   خبو موا
 گورحمت خدای نبو ی زفضل از    

 افگنده بو   مکوتو ر جوی ز جو موا 
هویت مو م ما، رزی اسنا   ینی ز مدنی ز قانونی که 
نوشته ام اهم ت زیا  بوای عصو حاضو ز دینده مملکت ما  ار . 
از بایزید کوشان تا جنوال علی احمد جولی ساب  ززیو  اخله 
افغانستان ز استا  تاریخ همه نوشته اند که افغان پشتون است ز 

معتلد هست م ز ایمان  «الاکوه فی الدی »پشتون افغان. اگو به 
 اریم نباید بو مو م جبو رزا  اشته باش م که  ر قون ب ست زیک 
به ززر پدر پشتون ها را که ق س است پدر خو  برذیوند. بدان د 

است )اال   المفو ، ۹ که ای  پ ش مد  خوف ارشا ات نبوی
 ، توجمه عبدالعلی نور احواری(177صفحه  099حدیث نمبو 

بوای رفع ای  مناقشات افغان بو ن ز  ز ی هویت  یگو  
اقوام افغانستان پ شنها  م کنم که نون همه پشتون ز غ و پشتون 
دریایی هست م  ر صورت ضوزرت نام افغانستان را به دریانا ز پول 
دنوا به اری  تبدیل کن د؛  ر قون ب ست نندی  مملکت اسم خو  
را بدزن مشکوت تغ  و  ا ند. مت سفانه یکعده را عل ده بو ای  
است که  نون هتلوخو  را دریایی گفته کلمۀ دریایی نباید به 
کس اطوق شو ، که بفکو م  مانند اینست که نون اشوف غنی 
احمد زی است پس هو کس احمد زی است  از دن  زری جست 
که  ر ح  احمد زی های زطندزست ز باعزت ز با زقار رزشی 
است ناجوانمو انه. ازینکه ایوان  ر شاهنامه ذکو شده  ر دنوقت 
ایوان نبو ؛ همه از پارس ز پارس ان سخ  م گفتند ز حتی اکنون 
جماعتی  ر ایوان ههور نمو ه که م خواهند نام ایوان رابه پارس 
باستان تبدیل نمایند. فو زسی با دن عم  سخ  پو ازی که  اشت 
ای  نکته را بجایش م گستوان د.  بنظو م ، فو زسی بزرگ با 

 اشته است که ایوانی ها دنوا به  «دری  ز دریانا»ملصد  «ایوان»
نفع خو  غلط تعب و کو ه اند. ای  نظویۀ م  باید جدأ از طوف 
محلل   زبان  تدق   شو . زدنهائ که حل لت را م دانند باید  بدزن 

 هواس بو ای  معضله رزشنی ب اندازند.
خواسان جزء تاریخ ماست اما به بازر م   زباره خواسان 
شده نم توان م زیوا شمال شوق ایوان خواسان  ار  ز موکزی  ار  
که مشهد است زهم  اعش ز  اعش ان خواسان م خوانند که به 
ه چوحه بوایما مساعد ن ست؛ ای  گوزه بوای تباهی افغانستان ز 
زم نه سازی  ز ی بوزت های زیو زم نی ما، از خارجِ نه بس ار  زر 

علو   25توب ه ز حمابت م شوند زشده م وزند. بوزز جهار شنبه 
دژانس خبوی ایونا راپور  ا  که به  1227نوامبو 0مطاب   2971

اساس ملامات محلی  ر نشست مطبوعاتی رزز یکشنبه ) زشنبه( از 
 «گوزیوان»شهو  «المار»خانوا ۀ  اعش  ر زلسوالی   02حضور 

ز کوهستانات فاریا  خبو  ا  که تحت کنتوزل طال  م باشد  
زطال  دنها را  ر بخش فعال ت های نظامی توب ه م کنند. یعنی 
طال  ز  اعش از یک دخور د  م نوشند ز مخالفت ها همه 
هاهوی بو ه بوای فوی  مو م است که باید همه هوش ار باش د ز 

 عاقونه ز مدبوانه قدم بو ارید. 
م زمان که از 922طارق ب  زیا  قوماندان عو   ر اپویل 

شمال افویلا بصو  هسران ه  ر حوالی محل که اموزز به نامش مسما 
گو یده ایستا  بو  به مجاهدی  خو  گفت: پ شوزی تان بحو ز 
پشت سو تان دتش است اگو از بحو بگذرید فاتح م شوید اگو به 
عل  بوگو ید  ر دتش م سوزید. بوای افغانستان  ر پ ش رزی 

 اعش ز  رعل  پاکستان است تصم م بدست خو   -طال  
شماست که م خواه د فاتح م دان شوید ز یا  ردتش ستم پاکستان 

 ز جواس س شان شما ز فوزندان تان به خاکستو مبدل گو ید! 
جنوری زطندار عزیز انجن و حم د موا   29بوزز  زشنبه 

 1205پاکستان ISIکه » ر صفحۀ ف سبوک به جوانان اطوع  ا  
ID  ف سبوک را زیو نامهای پشتون، تاجک، هزاره، ز ازبک  ر

صفحات اجتماعی ایجا  نمو ه موضوعات قومی ، نژا ی، لسان ز 
سمتی را  ام  م زنند ز ازی  طوق تفوقه ز نفاق را  ر م اان اقوام 

شما جوانان زطندزست متوجه  .«شوی  افغانستان ایجا  م کنند....
باش د که  ر  ام ای  توطئه گ و نمان د زبه اتحا  ز اتفاق همه مو م 
افغانستان ساعی باش د ز مبارزه کن د. زهم به ای  رباعی که محتوم 
پوزف سور عبدالوحمان صمدی متخصص انست زیولوجی )متلاعد( 
بوایم  ر یک پ ام مجموعی فوستا ه بو  متوجه شوید بس ار زیبا 

 است ز جدأ به دن باید  قت نمو :
   گو به  زلت بوسی مست نگو ی مو ی

 گو به ذلت بوسی پست نگو ی مو ی
  اهل عالم  همه بازیچۀ   ست هوس اند

 گو تو بازیچۀ ای   ست نگو ی مو ی

ز رزاص و)نوعی خوراک که ازنند ن ز زاز جمله رزغ  زتوشی 
زانواع ا زیه زیا ش و زسایوموا  لبنی سازند(  ه چ احتواز نکو . 
 یگو رززنابل   ب امد ز قارزره بخواست ز بنگویست، رزیش 
بوافوزخت زگفت م  ای  معالجت نتوانم کو ، تورا ازتوشی 
هازلبن ات نهی کو ه ام، تو زیوبای خوری زاز کامه زانبجات 
پوه ز نکنی، معالجت مواف  ن فتد ! پس فضل ب  یح ی بوحدس 
زحذاقت دن بزرگ دفوی  کو  زعلت خویش بااز  رم ان نها  
زگفت: تورا بدی  مهم خواندم ز ای  امتحانی بو  که کو م. 

 جابل    ست به معالجت بو  زدنچه  رای  با  بو  بکو .
رززگاری بودمد ه چ فایده نداشت زحک م جابل   بوخویش همی 
پ چ دکه ای  نندان کارنبو  زنندی  بکش د ! تا رززی بافضل ب  
یح ی نشسته بو ، گفت: ای خدازند بزرگوار، دنچه معالجت بو  
کو م ه چ ابونکو . مگو پدراز تو ناخشنو است. پدر راخشنو  
ک  تام  ای  علت ازتو ببوم . فضل دن ش  بوخاست زبه نز یک 
یح ی رفت ز رپای از افتا  زرضای از بطلب د زدن پدر پ و از 
ازخشنو گشت ز جابل   ازرابه همان انواع معالجت همی کو . 

 رزی به بهبو ی گذار  زنندی بون امد که شفای کامل یافت. 
فضل ازجابل   پوس دکه تونه  انستی که سب  علت ناخشنو ی 
پدراست ؟ جابل   گفت م  هومعالجتی که بو  بکو م سو  
نداشت، گفتم ای  مو  بزرگ لگد ازجایی خور ه است، بنگویستم 
ه چکس ن افتم که ش  از تو ناخشنو  ز به رنج خفتی، بلکه 
ازصدقات زصوت زتشویفات تو بس ارکس همی دسو ه است، 
تاخبو یافتم که پدر ازتو ب ازر ه است زم ان تو زاز نلاری هست. 
م   انستم که ازدن است، ای  عوج بکو م، بوفت زاندیشۀ م  خطا 
نبو . زبعد ازدن فضل ب  یح ی جابل   را توانگوکو  زبه پارس 

 فوستا . )از کتا  نهارملاله(. /
**************** 

 عبداهلل زطندار
 موشه یا نموشه

 یگوان می گفتند نموشه، ما می گفت م موشه.  یدیم که 
شد. ای  موشه ز نموشه گفت  های غنی، نوعی پو ز ن به کوه 

 هزاره ها است، نوعی فوی   ا ن افغانی !
اشوف غنی  ر سخنوانی پ وززی اش گفت،  یگوان می 
گفتند نموشه، ما می گفت م موشه.  یدیم که شد. ای  موشه ز 
نموشه گفت  های از، نوعی پو ز ن به کوه هزاره ها است، نوعی 
فوی   ا ن افغانی. غنی پ وسته از بوابوی می گوید، از اتحا  ز 
همبستگی می گوید، از رفع محوزم ت ز فلو می گوید، ز از هو 
دنچه خواستنی ز خو  است. اما  ر عمل، به دنچه می گوید بازر 
ندار . مثو،  ر سخنوانی پ وززی غنی، صدها نفو حاضو بو ند، اما 
تعدا  د م هایی که  ر گویش فارسی شان، می شو  را موشه ز 
نمی شو  را نموشه می گویند، شاید به شماره انگشتان یک  ست 

 هم نمی رس د.
حاال که حد اقل نص  کشور  ر  ست طال  است، یک 
بخش عظ می از کشور، نت جه ای انتخابات را قبول ندار ، ز 
امویکایی ها  ر غ ا  ما  ارند زار  معامله با طالبان می شوند، 
اشوف غنی ز اطواف انش ن از  ارند صا قانه از خو  شان بروسند 
که دیا حکومتی که با نه صد ز ب ست هزار رای مشکوک به زجو  
می دید به عنوان یک حکومت مشوزع ز قابل قبول از سوی سی ز 
نند م ل ون شهوزند کشور،  یده موشه یا نموشه. نن   حکومتی 
بدزن ه چ شکی، یک هدیه ای ارزشمند به طالبان خواهد بو . 
حکومت نامشوزعی که توانایی ایجا  یک اجماع نسبی ملی را 
نخواهد  اشت، کار طالبان را  ر تحم ل خواست های شان بو همه، 

 بس ار سا ه تو خواهد کو .
 اکتو عبداهلل، تشک ل حکومت موازی را زعده  ا . ای  
اقدام از، تعدا ی از  زستان را ام دزار کو ه است، اما مشکل ای  
است که نه امویکایی ها به ای  سا گی ز بدزن یک کشمکش 
جدی اجازه می  هند که یک غ و پشتون به ریاست جمهوری 

 ( 0افغانستان بوسد، زنه کسی بعدازنندی  بارعل  نشبنی)
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تاس س کند که مانند یک صوبه پاکستان بو ه جول دبا  مروکرز 
زالیتی دن باشد؛ بوتو پوزف سور عبدالوسول س اف را صدراعظم ز 
گلبدی  حکمت ار ام و حز  اسومی را بح ث ززیرو خرارجره دن 

 .(Encyclopediaایالت مد نظو گوفته بو  )زماپکت ا ز 

برا  «عمل ات تصوف جرول دبرا  »م 2717مار   5بوزز 
افوا  حز  اسومی  )گلبدی  ز یونس خالص(  ر صر  ازل ز 
قوای مسلح ز موتوریزۀ پاکستان توک   یافته بو  دغاز ز بموخ ل 
ز م دان هوایی جول دبا  را به تصوف  ر دزر ند زمرجراهردیر  
نامنها  که اصو پاکستان ها بو ند هم به نور ز نرازل  ست ز نرد 
)شاهد ع نی(. زلی قوای حکومتی بموخ ل ز جول دبا  را تا مراه 
جوالی  زباره به تصوف  ر دزر ه پاکستانی هرا ز مر رشر رنروی 

نرفرو 9222هایشان شکست فاحش خور ند؛ حمله زران پاکستانی 
برو  خرو  بره  CIAز   ISIتلفات  ا ند ز طواحان پون  حمله که

جهان خجل ز سوافگنده معوفی شدند. بی نظ و بوتو حم دگرل را 
بوطوف ساخت ز به عوضش جنوال شمس الوحمان کرالرو را  ر 

ISI   رئ س ملور نمو(Encyclopedia).  ری  ازاخو گلبردیر   ر 
 یک مصاحبۀ تلویزیونی حمله جول دبا  را یک اشتباه خواند.

احمد شاه مسعو  طوفدارتغ  و  ا ن جنگ گوریویی  بره 
ما بوای پ وززی یک بونرامرۀ  »جنگ رزیارزیی نبو  ز گفته بو : 

سه موحله یی  اشت م که موحلۀ ازل عبارت ازتدارک ز هم هنگی 
م ان جبهات بو  ز بونامه  زم حمله بو پایگاه های  شم  ز موحلۀ 
سوم عبارت از پ شوزی بطوف شهو ها بو . اما  ر اجوای مروحرلره 
ازل تطب   ستوات ژی خویش قوار  اشتر رم کره شرورزی هرا از 
افغانستان خارج شدند. خوزج ن وز های شورزی  رسرت زمرانری 
طوح بندی شده بو  که مجاهدی  از نگاه نظامی  ر موضع تدافعری 

 )حامد علمی(. «قوار  اشتند
مجاهدی  تا دن حدی بو بوا ر مسلمان ز مو های  یوبندی 
پاکستان اعتما  کو ند که زیونام اسوم ت ز شویعت اسومی قوای 
مجهز خو  را منحل ساختند ز نمی  انستند کره انرحرول قردرت، 

 افتا ن به ننگ پاکستان ز انگویز ز طال  ز اللاعده خواهد بو . 
با  ر نظو اشت معلومات فوق، از تجار  ممالکی که مثرل 
افغانستان کشتی زندگی شان با طوفان ضورهای مرا ی زمرعرنروی 
زبشوی  ر گ وز  ار امواج فلوز نا اری بو ند ز توانستند خو  را 
از زرطۀ تباهی ز غوق شدن نجات بدهند باید پند گروفرتره شرو ! 
جوانان ما ب اموزند زای  سوزم   زیبا ز غنی ز با استعدا  ز زحمت 
کش را از شو فسا  کاران ز  ز ان رهانی بخشند. ب روق مردنر رت 
زانسان  زستی را  ر سایه علم ز  انش ز توب ۀ طفلکان که مرو ان 
دینده اند به اهتزار  ردزرند. جوانان ما، باقدرت عللی ز فزیکی با 
منط  ز حوصله مندی، رهنمایی عالمانه ز زطندزستانه  راتحرا  ز 
اتفاق همه اقشار دریائ ان، باختویان، خواسان ان ز افغانستانی هرای 
قدیم ز اموزز مساعی خسته ناپذیوبه خو   هند. جوانران عرزیرز، 
افغانستان عزیز مهد تولد همۀ ما را بوای ابد  رسایۀ ام  ز بروا ری 
ز خواهوی ستارۀ دس ا بسازند ز به هویت یکدیگرو احرتروام بری 

 شائ به را سو مش  زندگی خو  قوار  هند.
م   زستدار زط   ز زطندارانم هستم، رززی ن ست که  ر 
فکو ان مو م باشهامت ز دن سوزم   زیبا ز غرنری، فروهرنرگری، 
کلتوری، ج ولوج کی ز ارک ولوج کی نباشم ز با فرلروزفراقرگری 
مو م  ر کنار سفوه های اسوافی ز خ انت حکموانان بره ایشران، 
نشم توم رخسار موا نمگ   نساز . نندی  ر تدریس جواحری بره 
زطنداران خدمت نمو م ز مدتی هم با شما مو مان با شهامت ز رنج 
کش ده ز مظلوم از طوق نوشته هایم  ر   ل  اشتم. دنهائر رکره ان 
نند سطور گاهی  راز ز زمانی نه نندان کوتاه را باشوق ز ذزق 
خوانده اند، بو م  منت ها گذاشته اند که از تۀ  ل سرراسرگرذارم. 
دن عده زطنداران عزیز که به عم  نوشته هایم نوس ده اند ز بوم  
اتهامات بسته ز بوای بد نامی م  از ه چ نوع ضور  ریغ نکو ه انرد 
گله ندارم ؛ ام د رززی بدانند که م  از حلای  مستند سخ  گفرتره 

کل ات شا رزان اسرترا   902ام؛  ری  قسمت نند ب نی از صفحه 
محمدابواه م خل ل که طنز نماست جهت سوزر خاطوتان ترلردیرم 
م دارم ز به تعل   دن نند ب تی هم از ناصو خسروز قربرا یرانری 

  یمگانی؛  که نه خو  مصداق پ دا م کنند، تلدیم م دارم: 
 

 ) نباله ازصفحۀ ازل(گزارش گمراه کننده 
 زنفوازخبونگاران تحل لی زاشنگتر  پسرت  رترجرسرس 

زقتی پای اقتصا  به م ان م  ید  « یگوی ازی  گزارش نوشته اند: 
امویکا اغلبا افغانستان رابعنوان یک بستودزمایشی فکوکو ه بجرای 
استفا ه ازعلل سل م، به مباحث ت وریک توجه کو ه است. برخرش 
مهم ازکمکهای اقتصا ی راصوف بونامه های دمروزش کرو نرد، 
غافل ازینکه جامعۀ افغانستان اصو یک جامعۀ کشازرزی ز مالداری 
است زبوای اینهمه فارغ الرترحرصر رل اصروال کراری یراشرغرلری 

یک افسوزیژۀ امویکایی  رهم   رابطه مر رگرویرد  »زجو ندار .
مامدارس جدید را رجوار مدارس خالی اعمارم کو یم، کاری که 
باعلل بوابون ست... نواکه افغانهابه صواحت گرفرتره برو نردکره 
دنهامدرسه زمکت  نمی خواهند، دنهابه کو کان خو  ن از  ارندترا 

 »گله را نوپانی کنند.

دمار کشته شدگان : برنرابروگرزارش پرنرتراگرون اززمران 
 995تراکرنرون1222لشکوکشی امویرکرابره افرغرانسرتران  رسرال

 1922هزارعسکوامویکابه دنجااعزام شرده انرد. از مر ران دنرهرا
هزارنفومجروزح شرده انرد.  ربروخری از  12517سوبازکشته ز

گزارشهادمده:  رخول جنگ زیتنام یکی ازکارهایی که جنرواالن 
کو ندای  بو  که باایجا  شک زشبهه  ر احصائ ره کشرتره شرده 
هاجنگ راموف  زرزبه پ وززی معوفی کرنرنرد. برارزترویر  دن 
احصائ ه اعوم شده ازتلفات انسانی  شم  بو . پرنرتراگرون ازدن 

 بعنوان شاخص موفل ت یا م کو .
 رافغانستان بغ و ازموار  معدز ی ززارت  فراع امرویرکرا 
ازانتشارتعدا کشته شدگان طفوه رفته زهوننددنطورکه مصاحربره 
کنندگان  زلتی  ریافته اند بارها احصائ ه هایی رااعوم کو ه انرد 
یابوای جلوۀ عمومی پ وایش شده بو ند یا کامو غلط بو ند زملام 

 هاهم ازدن دگاه بو ند. 
بنابوجدزلی که زاشنگت  پسرت بره نرلرل ازپرنرتراگرون 
زنندموسسه زنها  زلتی ز غ و زلتی منتشوکو ه، جنگ افغانستان 

کشته بوجای گذاشته اسرت. 295تاکنون ب ش از1222اززمان دغاز
نرفرو 01010ازای  جمله س ستم ن وزهای پل س زامن تی افغانسرتران

نفو تذکاررفته  01222زتلفات طالبان  02990زقوبان ان غ ونظامی 
 است. 

بنابوگزارش ززارت  فاع زززارت خارجۀ امویکاطی هژ ه 
 791ترا 790سال گذشته مصارف امویکا  رافغانستان رقمی ب ر  

مل ار   الویعنی حدز یک تویل ون محاسبه شده اسرت. رززنرامرۀ 
زاشنگت   رای  گزارش م گویدبازجو  مصارف هنگفت سروسرام 
دزر،  ست زر های نندان قابل توجه حاصل نشده است ! بوخی از 
اقتصا  انان گفته اند مطمئ  ن ستند اگوامویکااینهمه سومایه را بره 
افغانستان سوازیونمی کو ، زضع ای  کشرورامروزز بردتروازدنری 

 م شدکه هست؟
یکی ازمصاحبه شوندگان به س گارگفته بو  افغانستان حتی 
پس ازغوق شدن  رزیواینهمه مل ونها الوامویکا، هنوزهم زضع تری 

را  ار ، سالی که جنگ جهانری  زم  2752نون دلمان نازی سال 
رسما پایان یافت زدلمان پس ازشکست  ربوابو متحدیر ، خرو را 
مکمو تخوی  شده یافت زحتی مورخ   م گویندکه باختم جنرگ 

 جهانی  زم  ربول   یک  یواریک متوی سالم باقی نمانده بو . !/
**************** 

 ز م  سخ  نشن ده به حوف اهل غو 
 زخشم نشم بوم  ال  پل  نکن د

 گپ  رست زشت است  قایل دنوا
 شکسته  ل نورئ سان ماسب  نکن د

- - - - - - 
 گو بایدت همی که بب نی  موا تمام    

 نون عاقون به نشم بص وت نگو موا
 منگو بدی  ضع   تنم زانکه  رسخ    

 زی  نو  پوستاره فززنست ابوموا
 شکودن خدای راکه سوی علم ز ی  خو   

 ره  ا  زسوی رحمت بگشا   رموا
      ز ز یدن ز شن دن  انش یله نکو 

 (9نون  شمنان خویش بدل  کورزکو موا ) نباله  رصفحۀ
 

 ... ) نباله ازصفحۀ سوم(مشابهت اوضاع سیاسی 
باشد  ر عوص با تفوقه اندازی م ان شان از یکسو ز نداشت  قدرت 
 یدگاه س اسی خو  مجاهدی  ازجان   یگو، مجاهدی  نتوانسترنرد 
یک ل دری انتخا  کنند که دیندۀ ای  طوح منافلت ام ز پاکستان 
را  تحل ل نماید ز دما ۀ اتفاق ز باز سازی ملک خو  با دبلۀ کر  

  ست خو  باشند. 
مجاهدی  تاج ک یک ل در محبو   اشتند ز دن احمدشاه 
مسعو  بو  که مت سفانه بح ث یک مو  تراجر رک مرور  قربرول 
پاکستان ز انگویزها قوار نداشت؛ ض اءالح  بچه خوانرده  خرو  

ز  «راکرتر رار»گلبدی  را بح ث ل در می تواش د که برا الرلرا  
 بجز باند خو ش مور  قبول ه چکس نبو .  «قصا  کابل»

 ر اخ و، فشار مجاهدی  ز  زنالد ریگ  نهلم ر  رئر رس 
جمهور امویکا سب  شد تا گوربچوف رئ س جمهور جدید رزس ره 
خارج نمو ن عساکو خو  را طور یک جانبه از افغانسرتران اعرون 

 Genevaیرا  «افرغرانسرتران  رجر رنر روا 11پ مان صلح »نماید ز

Accords88  Afghanistan م ب   افغانسرتران ز 2711اپویل  20بوزز
پاکستان امضا شد. امویکا ز رزس ه ای  پ مان را ضمانت کرو نرد. 

 25شروزع ز ترا  2711می  25رزس ه اخواج عساکو خو  را از 
م تکم ل نمو ه تمرام عسراکرو خرو  را ار مروز 2717فبوزری 

 افغانستان خارج ساخت.
ای  پ مان که ب   ممالک رزس ه، امرویرکرا، پراکسرتران،  
افغانستان ز ملل متحد امضا شد  ارای سه ضم مه، اعوم ۀ ضمانت، 

زتبصوه های ززرای  (MOU)موافلت نامه ها،یک یا   اشت تفاهم 
 خارجه رزس ه ز امویکا م باشد.

ای  پ مان جنایت ست که  ر ح  مو م باشهامت افغانسرتران 
رزا  اشته شد. ه چ ک از ممالک فوق به تعهدات خو  زفا نکرو . 
پاکستان خوف تعهد عدم مداخله ز عدم تعوص به جرنرگ هرای 
ن ابتی  ست ز  ز طال  را بوای قتل مو م ما ز تخوی  ملک توب ه 
ز با کمک  یگوان تجه ز مالی، لوژیست کی ز تسل حاتی  نرمرو ه 

 بوای مو م  هشت خل  کو ند ز جوانان مارا فواری ساختند.
اصآل پ مان را با جمهوریت افغانستان یا حکومت  اکرترو  

نج   امضا نمو ند که  یگو زجو  نداشرت. رزسر ره  شرورزی 
USSR  که از تطب   پ مان ضمانت کو ه بو  از ب   رفت ز جایرش

را ف دیواس ون رزس ه یا رزس ه گوفت. امویکرا برعرد از خروزج 
عساکو شورزی هم افغانستان را توک گفت ز افغانستان  رشرعرلره 
های جنگ  اخلی نه اینکه تنها گذاشت بلکه طال  را برکرومرک 
حامد کوزی خل  نمو  ز تلفات مالی ز جانی را  ر م دان کار زار 
جنگ ن ابتی پاکستان سب  شد. ام د رززی جوانان قانرونردان مرا 
خوف رفتاران ای  پ مان را به محاکمه  ب   المللی برکرشرانرنرد ز 
نگذارند که ح  مو م افغانستان از حللوم تاریخ شان بی ترکرلر  

 فوزبوز .
 رست است که رژیم انلو  کمونست ها از شروزع ترا 
اخ و تحت ل درشپ پشتون ها بو  ز هم راست است  که تبرعر رگ 
خو  را  ر بوابو زبان فارسی  ری نشان م دا ند . دنها  ر حال رکره  
به فارسی سخ  م ز ند فواموش کو ه بو ند که پشتو ز فرارسری 
هو ز زبانهای ملی افغانستان است ز باید بزبان فارسی هم دن پ مان 
 ر همان مواحل ازل  راخت ار مو م افغانستان گذاشته م شد. نروا 
 ری  پ مان تنها پاکستان از مجاهدی  زکالت  اشت  ر حرالر رکره 
بزرگان ز نویسندگان ز  انشمندان افغانستان همه  ر انروقرت  ر 
پاکستان مسک  گزی  بو ند؟ سوال ست که تا کنون نرز  مر  ال 

 جوا  مانده است.
استخبارات امویکا فکو م کو  که رژیم کمونستی بویاست 

ماه از خوزج عساکو رزسری سرلروب  0-9 اکتو نج   اهلل بعد از 
خواهد کو  )زما پکت ا( زلی ای  حدس دنها مصداق پ دا نرکرو . 
نون حکومت  اکتو نج   از خو  عویم سلوب نشان ندا ، ب نظ و 

 .Robert Bبوتو صدراعظم پاکستان ز سف و امویکا  ر پراکسرتران 

Oakley  » را طوح ریختند. ایندز  شرمر   «پون تصوف جول دبا
مو م افغانستان هوکدام هدف نواخت  طبل خو   اشت: امویکائی، 
م خواست انتلام گویز عساکو خو  را از زیت نام بگ و  ز عساکرو 
رزسی را مانند عساکو امویکا  ر رزز تخل ه  زیتنام از هل کوپتوهرا 
دزیزان بب ند تا سوافگندگی ز خجلت رزس ها   ر جهران برومرو 

 گو  . 
 بی نظ و بوتو، م خواست یک حکومت اسومی  ر افغانستان 


