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و شميره   ٥ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ارۍ ته رابوليت همکنـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                                                          اراحسان اهللا ماي :ليکوال    ٢٤-٠٥-٢٠١١  ني
           

 

  و بازی ای صنعتگران بغاوت بازيچه های ناسپاس
  ختم و بخش دوم 

 
 جديدی بنام اسامه بن الدن روی صحنۀ ۀزيچدر بخش اول مضمون اشاره ای مختصر در مورد پيدايش و يا ظهور با

  . بازار سياست جهانی گرديد
تا جائيکه عقل قاصرم بمن اجازه ميدهد ميتوانم ادعا نمايم که اتخاد تصميم جهان قدرت در خلقت بازيچه ها روی دو 

  .اصل استوار است
سی، مانند به کرسی نشاندن دوبارۀ رهبر يک کشور دلخواهش در آغاز پروسۀ ساختار جديد سياانتصاب مستقيم  : اول

و يا آقای حامد کرزی در افغانستان بعد ار کرده بود مصدق از ايران فر بر قدرت مردمی دکتر شاهنشاه ايران که بنا
  . طالبانیيااز سقوط نظام قرن وسط

و با نسخۀ ی يک رهبر سياسی به قدرت ميرسند انتخاب اشخاصيکه در اثر کودتا های نظامی و يا جانشين:  دوم
طور مثال بعد از ترور شهيد انورالسادات، يکی از بزرگترين . سياسی گردانندگان قدرت در جهان سازگار ميباشند

شخصيتهای با کفايت جهان عرب، معاونش حسنی مبارک به قدرت ميرسد و مرغوب صنعتگران سياست جهانی می 
  . باشد و از وی حمايت ميکنند

اساس  برای مورد نياز جهان قدرت ميدانم، که من آنهارا بازيچه ه يا انتخابات اشخاص،  انتصابات واحتمال دارد که
  . اکتفاء مينمايم و به نوشته ام پيش ميرومبا همين نظر خود  عاجز  ، اما من های عميقتر ديگری استوار باشدفلسفه

غانستان توسط قوای شوروی مختصر در بخش اول اين نوشته در بارۀ موقف درماندۀ جنرال ضياء الحق بعد اشغال اف
ای اشاره شد و هم ديديم که چطور جهان قدرت در طول چند سال مختصر از وجود وی يکی از بزرگترين شخصيته

  . کشور آزاده ما به وی سپرده شدپاکستان، بهتر بگويم جهانی را، تراشيد و سرنوشت 
همچنان . ه چشم سر ديده ام که ايجاب شرح آنرا نميکندمن در طول اقامتم زندگی محنتبار مردم سلحشور افغان را ب

و ميدانم که صالحيتهای شان چی بود و چی رنگ  صحبت کرده ام  و ديده  که تا به مه  من با رهبران جهادی از
ادارات بنام مجاهدين در پشاور يک نفر بنام کرنيل پاچا  در در طول سالهای اخير جهاد حاکم مستقيم روزمره  . داشت

رهبران جهادی صالحيت نداشتند که مغاير به نظر کرنيل کاری .  صحبت کرده ام و ود که من بارها با وی ديده ب
به گونه ای مثال روزی در دفتر وزارت اعمار مجدد، آقای . انجام دهند

احصائيۀ آن وزارت  برهان الدين ربانی وزير آن بود و من رئيس پالن و
ری را به بدخشان، بند سلما و وردگ بودم، ميخواستم سه هيئت چند نف

در شعبه از نفر مربوط ماشين  . بمنظور مطالعه و تهيۀ راپوری بفرستم
وی بجوابم . تهيه کندردم تا چند کاپی از نوشته ام را فوتوکاپی خواهش ک

هنوز امر اجرای خريداری ) کرنيل پاچا (گفت که متأسفانه کرنيل صاحب
  ...بازار نداده است کاغذ را از

بارۀ قدرت، صالحيت  ئۀ يک مثال بسيار پيش پا افتاده و سادۀ باال دربا ارا
شان بيشتر ازاين متاعی درک کرده نميتوانم که  های رهبران و کاروائی
  . خدمت عرض کنم

  
من نميخواهم اين سلسله را بيشتر ازاين توسعه دهم و با اشاره های باال 

نمايم به خلقت بازيچه سازی اکتفاء نموده و گذارش مختصر را حواله مي
  . اشخاص بمنظور و اجرای وظيفۀ خاص

در قدم بعدی ميخواهم با الهام از عنوان مضمون در مورد بغاوت های 
بازيچه ها نظر خودرا روی صفحۀ کاغذ بيآورم و به پيشگاه خوانندگان 

 .منتقد عرضه نمايم
امور ايران  ميالدی در ايران، شخصيت ن٥٠بخاطر بياوريم که در سالهای 

" يکی از کارنامه های ثبت تاريخ شده ای وی فسخ معاهدۀ. محمد مصدق بحيث صدراعظم کشور انتخاب گرديد دکتر
امريکا و انگلستان با اين رويداد توافق نداشته، بلکه در صدد . و اعالم ملی ساختن نفت ايران بود" نفت انگلو امريکن
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مختصر بگويم که کودتائی عليۀ مصدق رويدست گرفته شد که در . داز بين بردن اين شخصيت ملی ايران گرديدن
ۀ عظيمی به نفع  مظاهر١٩٥٣ آگست ١٩اما در روز  . مرحلۀ اول منجر به ناکامی و فرار شاهنشاه از ايران شد

 و و دستگاه استخبارتی انگليس در تهران به راه اندخته شد که منجر به بازگشت شاهنشاه ی ای شاهنشاه توسط سی آ
  )   روايت به معنی از کتاب محمد مصدق (.سقوط نظام مصدق گرديد

   
ليکن در . در وفاداری وی تغييری وارد نشد بيست و پنج سال شاهنشاه در خدمت صنعتگران خود ايفای وظيفه نمود و

نمود ميکرد که چنان وا . سالهای اخير سلطنتش قياس ميکرد که آسيب پذير نمی باشد و پا از گليم خود فراتر گذاشت
جنرالهای چند ستاره ای ايران در مالی عام بوتش . پوليس منطقه است و کسی جرأت نداشت در برابرش چشم باال کند

 سالگی شاهنشاهی ايران که سراسر جهان با دبدبۀ خاص نشر شد  مهر برجاويدان ٢٥٠٠را می بوسيدند و تجليل 
وسط اين بازيچه مورد قبول صنعتگرانش بود تا زمانيکه وی سينۀ همۀ اين بازيها ت. بودن شاهنشاهی وی نهاده شد

ه امر شاهنشاه با کمپنی نفت يکه بخاطر دارم ادارۀ نفت ايران بتا جائ. خودرا در برابر کارتل نفت جهانی قرار داد
ول کارتل نبود و ديگر مورد قب اين عمل ايران . سرانه به نفع ايران قرارداد عقد نمود آژيپ ايتاليا خالف تعامل خود

  .بايد وی نيز مانند مصدق از بين ميرفت که رفت
، رئيس جمهور پاکستان و جنرال اختر عبدالرحمن، رئيس آی اس ميخواهم در مورد جنرال ضياء الحقدرمثال بعدی 

در طوريکه در بخش اول در سوانح جنرال اختر مختصر ياد شد، وی بعد ازآنکه . ای وقت پاکستان قدری مکث نمايم
ی ای به مراحل بزرگ استخباراتی ارتقاء کرد و هنوز ديرمدتی  به قدرت رسيد و توسط دستگاه سی آ١٩٧٩سال 

سد تماسهای ه عوض همکاری با صانعش سی آی ای سپری نشده بود که وی در صدد استقالل طلبی اداره اش شده ب
انب ديگر در بين جنرالهای پاکستان وی يگانه کسی از ج . مستقيم دستگاه استخبارتی امريکا در داخل افغانستان گرديد
ی ای و همچنان جانشينی ه مخالفتش عليۀ تماس مستقيم  سی آبود که ميتوانست جای نشين جنرال ضياء الحق شود ک

  .وی در آينده از ديد امريکائيها قابل قبول نبود و بايد مانند شاهنشاه ايران از بين بروند
بعضی مطالب را تذکر  استاد گرامی ام دکتر محمد يوسف  عنوانی دوست و١٩٨٨گست  آ٢٠من در مکتوبی بتاريخ 

  :داده ام که از جمله ميتوان باالی مطالب پائين انگشت گذاشت
شايد چند صد هزار نفر در مراسم تدفين وی  گرد هم . همين ساعت از مراسم تدفين جنرال ضياء الحق باز گشتم... " 

  . ... " دفن گرديدآباد در ميدان مسجد فيصل در اسالم ١٤٫١٥وی پوره به ساعت بقايای جسد . آمده بودند
من باور دارم که امريکائيها منحيث تضمين کنندۀ توافقات ژنيو موقف  آيندۀ جهانی خودرا در پهلوی اتحاد  "... 

ب بيشتر و عميقتر د که بيشترازاين  يک ابر قدرت زخمی ايکه با فرهنگ جهان غرند و نمی خواهنبين شوروی می
 ذليل و زبون گردد که ديگر توانائی به ی به سرحدیقرابت دارد توسط مردمان يک کشور فقير پای لچ مسلمان آسيائ

امريکا ميخواست که به شوروی مزۀ تلخ زهر شکست را بچشاند، همانطوريکه خودش آنرا . پا ايستادن را نداشته باشد
  که شوروی را بيشتر اين نميخواستمقصد خود رسيد لذا بيشتر ازبه دم اول چون در ق. در ويتنام تجربه کرده بود

  ..."     متضرر گرداند
از يک  در عين زمان ميبينيم که از مدتی باينطرف روابط دوستی بين امريکا و پاکستان تيره شده، زيرا جنرال ضياء"

يوند عميقش با حکمتيار که وظيفه اش از ديد و از جانب ديگر پ طرف روند ديموکراسی را در کشور مکدر گردانيده 
  ."امريکا خاتمه يافته است باعث درد سر امريکا شده است

  ).جلد چهارم،  اثر نويسنده"  قيام ملت افغان٣١٣و  " ٣١١اقتباس از صفحۀ( 
وز ثبوت ده است که فکر ميکنم امر سال قبل نوشته ش٢٢خوانندگان گذارش يافت بيش از  جمالتيکه در باال از نظر

  . نرا بچشم سر می بينيمآ
    

  : "... در مکتوبم عنوانی دکتر محمد يوسف خان پيشرفته ميخوانيم که
نشر خبر سانحۀ هوائی و کشته شدن جنرال ضياء مانند صاعقۀ وحشتناکی باالی مردم و منطقه تأثير انداخته و همه را 

  .گيچ کرده است
جنراالن ارشد نظامی پاکستان چند  ل رئيس جمهور و چند نفر از حام شب، همان روزيکه انفجار طيارۀ٩ساعت 

گفته شد  . در اخبار تلويزيون اين راز افشاء شدنان آن کشته شدند، صورت گرفت و همۀ سرنشي لحظۀ بعد از پرواز
يسن  نفر سرنشينان طياره بشمول سفير امريکا آرنولد رافايل و يک جنرال امريکائی بنام و٢٩که جنرال ضياء با 

  . جنرال ضياء بمعيت يک تعداد نظاميان عاليرتبه بمنظور بازديد يک مانور در بهاولپور سفر کرده بود . کشته شده اند
 و يکی از مطمئنترين ١٣٠ در خبر اضافه شده  که طيارۀ حامل رئيس جمهور جنرال ضياء از نوع هرکولس سی 

  )همان اثر..." (ته است، بلکه در اثر سبوتاژ منفجر شده استگونه نقص تخنيکی نداشچطياره ها در جهان ميباشد و هي
  در اينجا سوال خلق ميشود که خراب کاری و سبوتاژ از طرف کی و به چی منظور؟

قرار افواء به اين نتيجه ميرسند که دو قدرت  ، ند بحث ميکنن عملکسانيکه در مورد قضايای مهم در منطقه  روی اي
  .دست داشته باشندبايست در اين سانحۀ هوائی 
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  هند با توافق اتحادشوروی: اول
  . بيشتر شده استبا پاکستان دشمن مشترک هر دو اختالفروابط بين اتحاد شوروی و نجيب در کابل خوب نبوده و 

های افغانستان ساحۀ زندگی را باالی روسها تنگ ساخته و نمی دانند  شهرحمالت اخير مجاهدين با راکت باالی
ده روز قبل در گارنيزون اکماالت و شهرک قوای شوروی در کيله گی  . از اين جنجال رهائی بخشندرا  چگونه خود

قرار  . ن دخيل بوده است شان در آانفجارات مهيبی صورت گرفته است که احتماأل پای مجاهدين و مربيون پاکستانی
آن  تجاوز ميکند کشته و  از و يا بيشترصد ها نفر  از از اتباع روسی که  افواء در اين حادثه يک تعداد بی شمار

قرار اظهار شاهدان عينی در اثر انفجار چند هزار تن مواد حربی که صدای انفجار ها و تکانهای . زخمی شده اند
در مکتوب قبلی برايتان ... زمين تا پلخمری و نهرين شنيده ميشد، بعضی نواحی شهرک به خاک برابر شده است

اکستان در امور داخلی افغانستان شديدأ مداخله می نمايد که منظور از نقض توافقنامۀ ژنيو نوشته بودم که حکومت پ
من عقيده دارم در صورتيکه پاکستان قادر باشد در افغانستان دروازه های دهشت افگنی را بيشتر از پيش باز  . ميباشد
اب های دندان شکن اتحاد شوروی به عنوان احتمال دارد يکی از جو چرا اتحاد شوروی اقدام بالمثل نکند؟  نمايد، 

  ..."پاکستان همين حادثۀ انفجار طيارۀ حامل جنرال ضياء بوده باشد
،  دست داشتن هند سال قبل دربارۀ٢٢می بينيم که من . توجه خوانندگان گرامی را به متن نشريۀ پائين معطوف ميدارم

 نشريۀ از طرف ٢٠٠٨ آگست ١٦بتاريخ  . اء صحبت کرده امشوروی در خرابکاری و سقوط طيارۀ جنرال ضي اتحاد
آن صحبت از نواقص تخنيکی طيارۀ حامل رئيس جمهور جنرال ضياء در  ميشود و در فوروم دفاعی پاکستان نشر

 :" اما دلچسپ جملۀ بعدی آنست که مينگارد. ميان است
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General Zia-ul-Haq’s plane crash due to 
mechanical problem: a report 

  
 Pakistani Defence Forum > Pakistan's National Security > Pakistani Military & Strategic Discussion Forum  

According to the daily, American, Soviet, Indian and even Israeli intelligence agents were among   
those blamed for sabotaging the PAF C-١٣٠ Hercules plane.  

های اتحاد شوروی، هند و حتی اسرائيل در سبوتاژ طيارۀ پی ای اف اجنت" ديلی امريکن" با اساس گذارش :"  ترجمه 
  ."دخيل بودند) پاکستان اير فورس( 

The daily said Pakistani investigators found no conclusive evidence of an explosion on the aircraft, but said 
chemicals that could be used in small explosives were detected in mango seeds and a piece of rope found on 
the aircraft.  

  : دست داشتن امريکا در سبوتاژ: دوم
 ازاين شترگفته شد که رول جنرال ضياء الحق و جنرال اختر در چوکات بيشبرد سياست امريکا خاتمه يافته بود و بي

با درک اينکه . نده گذاشتن شان باعث درد سر ميشد سياست ز صحنۀبه وجود شان  ضرورتی احساس نميشد و روی
بهر صورت واقعۀ سقوط پی ريزی  . بازی  سياست ارزش ندارد ،  درنددونفر امريکائی عاليرتبه نيز قربانی ميشد
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الغيب . از ورای رسانه های دسته جمعی شنيديم و ديديم نفر ديگر ٢٩ور پاکستان را با شدۀ طيارۀ حامل رئيس جمهم
   .عنداهللا

 بتاريخ اول ماه می آباددر اين مرحله ياد از ظهور اسامه بن الدن و کشتنش توسط قوای خاص امريکائی در ايبت 
  .  ميکنيم٢٠١١

  .ميخواهم بيحد فشرده در اين مورد چند سطر تذکر دهم
جا به افغانستان و باز چهرۀ مرموز بن الدن  از افغانستان به کنيا و تانزانيا، و نشانه های ترور و تخريبات وی و ازآن

در رسانه های دسته جمعی در بارۀ کمتر کسی در جهان با اين حجم نوشته شده مثليکه در . به افريقا در حرکت است
گونه ميشود و روی پرده های تلويزيون درهم  ميرسد که سير دنيا دگر فرااما لحظه ای. رۀ اسامه نوشته شده استبا

جورج دبليو  . بيننده را کرخت ميسازد  م ٢٠٠١ سپتامبر ١١نيويارک به روز ريختن ساختمانهای عظيم تجارتی 
به دخترک سياه پوست که از روی صفحۀ کتاب  و شاگردان يک صنف مکتب نشسته  بوش باالی چوکی ای از

 چيزکی را ميخواند که در اين لحظه يک نفر از مربوطين پرقدرت ترين ادارۀ جهان اخالل نموده و به گوش رئيس
  . بی نهايت عظيم جهانی را ميرساند جمهور خبر

از اين تاريخ به بعد چرخ غول آسيای سياست امريکا به دوران افتاد و دشمن نمرۀ اول امريکا اسامه بن الدن شناخته 
اينرو بايد حامی بن الدن طالبان در افغانستان با خودش يکجا به سزای  از. و محل سکونتش درافغانستان تثبيت شد

بازيچۀ جديدی در افغانستان بکار بود که با همکاری و خدمت شان در مرحلۀ اول طالبان کوبيده  . ال شان ميرسيداعم
يش دنيا خنديده و در نهايت حامی وی به ر و منطقه به منطقه در حرکت بوده  بن الدن از کوه به کوه  . شوند که شدند

  . جا کرد جا بآباديک قشلۀ عسکری در ايبت وی را در نزديکی 
استاد . د بايد کوبيده شوندنو دار پارچه شدۀ منطقه داشته  های پاکستانی با دشمنی عميقی که با پشتون های دو پنجابی

 بزرگ پاکستانيها انگليس در طول تاريخ استعمار خود در طول چند قرن ماضيه تا توانست اين ملت آزاده را بکوبيد و
ليکن در نهايت . را نپذيرفتند و تا توان داشتند در برابر ابر قدرت زمان جنگيدندليکن اين مردم ديوانۀ آزادی غالمی 

آبائی شان افغانستان بريدند و سرنوشت شانرا به دست  پارچۀ عظيمی از مردم پشتون و خاک شانرا از پيکر کشور
ديگر بايد پشتونها قلع و  باربار ديگر نوبت به جنرالها و استخبارات پاکستان رسيد و . ها سپردند ها و سندی پنجابی

اسامه بن الدن بازيچۀ مورد نياز جهان غرب بود که بايد بالوسيلۀ وی وزيرستان  بهترين وسيله وجود . قمع شوند
ما . شمالی، سوات  و ديگر مناطق مردمان بومی پشتون توسط عظيمترين ساز وبرگ نظامی جهان کوبيده شوند

  .شاهديم که همينطور شد
زيرا بيم آن ميرود که در ادامۀ اين مطالب به بخشهای بيشتری نياز  م بيشتر ازاين در موضوع بپيچم، من نميخواه

  . باشد
وی . اما مصاحبۀ اخير آقای امراهللا صالح سابق رئيس استخبارات حکومت آقای کرزی در فرانسه باعث تعجبم شد

بالوسيلۀ اوائل اشغال افغانستان توسط قوای امريکا وی که در  ! عجبا... گفت که من ميدانستم که بن الدن در کجاست
ی ای درافغانستان، در آستانۀ پنجشير شناخته شد و دست همکاری داد، چطور امکان گری شروير، آمر اول سی آ

  ).مراجعه شود به کتاب خاطرات گری شروير (دارد که اين راپور را به حامی اش نرسانده است؟ 
کشته شدن وی بينهايت گران . الدن به پايان رسيده بود و بايد صحنه را ترک ميکردمختصر کالم وظيفۀ اسامه بن 

زخمی شدند که از جمله تعداد تن  ١٥٠٠٠ نفر جوانان امريکائی کشته و اضافه از ١٥٠٠در افغانستان بيش از  . بود
اگر رابطۀ جنگ . ير استليون دالری واقعأ ارقام چشمگي چندين صد ب و مصرفزياد آنها معيوب دائم العمر بوده 

ی و  جوانان کشتۀ امريکائ٥٠٠٠عراق را به گونه ای در رابطه با القاعده و جنگ افغانستان بشمريم سرحد آن به 
 دائره ايرا که . و تريليون دالر مصرف در عراق ميرسد که به يقين يک رقم گيچ کننده استبيش از سی هزار معيوب 

 جارج دبليو بوش زير عنوان اسامه بن الدن باز کرده بود  و نيمه باز به چهل و چهل و سومين رئيس جمهور امريکا،
با بسر . چهارمين رئيس جمهور بارک حسين اوبامه سپرده بود، توسط وی با درايت و کفايت بی مثال بسته شد
 جهان ثبت رسانيدن اين عمل يکی از بزرگترين دوسيه های پر مصرف امريکا را چنان تکميل کرد که در تاريخ

  .خواهد شد
  :  در ميان گذارم که در اخير اين مقال ميخواهم مثال و نحو ديگری از بين رفتن بازيچه ها را

 و به  پا برخاستن قشری از مردمان روشنفکر جامعۀ يک کشور با فرهنگ و زيبندۀ زندگی امروز ما احيامثال زيبا 
مثال زنده .   چتر دانش و قدرت علم قدم های مبسوطی می برداردبعقيدۀ بنده دنيا در مرحلۀ تکوين زندگی زير . است

 ببينيد من قبول کرده نمی . ايکه ميخواهم روی آن بحث نمايم بوجود آمدن حسنی مبارک در سرزمين مصر کهن است
 به آنها خوب ميدانستند که.  رهبر مصر در طول چند دهه بی اطالع بودندم که حکام ذيعالقۀ جهان از اجراآتتوان

وجود حسنی مبارک در منطقه بمنظور تأمين عاليق شان ضرورت دارند و حتی در جانشينی فرزند وی جمال مبارک 
روحيۀ ملت با دانش با پشتيبانی فرهنگ مصر احساس ناسيوناليزم شان را  اما در. هيچگونه نظر منفی ای نداشتند

در ميدان التحرير، بدون ترس از   پير و برنا و با درايت خاص صدها هزار نفر، زن و مرد، مشتعل گردانيد 
  .  پشتيبانی قدرتهای شرق و غرب قدرت را از دست بازيچۀ پير گرفتند و اورا به پای محکمه کشانيدند



  
 

 
و شميره   ٥تر ٥  له:د پا
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  .و درايت رهبران افغانی رسيده و حال نوبت به ما افغانها 
پاکستان استقرار  ای مرکزی، ايران وهای آسي کشوری بشمول جمهوريت ما هيچ  من عقيدۀ راسخ دارم که در منطقۀ

ايران با قوت خارق العادۀ  هيپنوز و جادو گری طوريکه دراين اواخر  در رسانه ها .  سياسی افغانستان را ندارند
 هيچ ارزش انسانی متاعی قايل نيستد با داربازی روزه يکه بو پاکستان توسط يک گروه گرديده اداره ميشود منعکس

دو کشور با هر.  رنجانيده است، اداره ميشوندهايش  حامی خود امريکا را نسبت به حقه بازیگذرانی ميکنند و 
اما خوب ميدانم که امريکا هنوز هم به وجود و رابطۀ نيک، روی اجبار، با . مشکالت بس عظيمی روبرو ميباشند

   .و سر خصومت را پيش گيرد و نمييتواند روابطش را قطع کند  پاکستان ضرورت دارد 
گرچه با .  جنگ و کشتن و بستن با حمايت امريکا آهسته آهسته بسوی آرامی پيش ميرود افغانستان بعد چندين دهه

کشته شدن يک انسان اظهار خوشی کردن بيجاست، اما در اينجا ايمان دارم که خداوند صدای درد و نالۀ هزاران 
پرتو صلح و امنيت برای  الدن روزنۀ کوچک زندگی را درکشته شدن بن  . انسان بيگناه افغان را بی پاداش نميگذارد

يد دست وحدت و يک پارچگی را بهم بدهيم و با يک صدا بگوئيم که ما از بيائ. ت ستم کشيدۀ افغان باز نمودهمل
ما  ديگران انتظار نداريم که برای رفاه ما چی ميکنند، ما خود مانند نياکان ما ملتيم که باالی خرابه های وطن محبوب 

  .  دنيای جديدی اعمار می نمائيم
 نام افغانی ما از نگاه سير بهصفت  من معتقدم که در دراز مدت چهره های ناخوش آيند يک عده از حکام مزدور

طبيعی از بين ميروند و قشر روشنفکر و جوان افغان مانند فرزندان فرهيختۀ مصر قدرت را به دست اهل آن 
   و من اهللا التوفيق . ميسپرند

 
  


