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 11/90/2912                احسان هللا مایار                                                                          

   نیست" امبرپی ایوب "کمتر از افغان تملصبر  
 

را مورد آزمایش  بایو خدا"  :چنین از نظر گذشتانده اند که در قرآن مسلمانان مؤمن داستان حضرت ایوب را 
عبادت خدا از بایو شوند؛ اما شکند و پسرانش کشته می شوند، پشتش می دهد؛ اموالش ربوده می میقرار
 ".دگرد برنمی

از مغز کمپیوتر بیرون نویسی و اقتباس میکردم صحنه های را حینیکه ترجمۀ از آیۀ قران ! خوانندگان گرامی 
آیا صبر و با خود اندیشیدم سیر نمود از پردۀ سینما سیاه وسفید  ات مختلفچند دهۀ اخیر از نظرم مانند صفح

 !بدون تأمل اعتراف کردم خیر؟  استاز ایوب تر مکافغان معصوم  مردم
مالته کنار کانال کوچک آبیاری در فارم  دیک بودزننجیب نظام در یکی از سفر هایم با دوستان زمانیکه سقوط 

از کدام طرف . جهت رفع ذله گی و راحت مختصر در ماه رمضان با هم صحبت میکردیمآباد  غازی ،زیتون و
اطراف را جستجو کرده وبازگشت و گفت که در بلدان  اهمیرسانید و یکی از رما شمال به مشام  بوی متعفنی را

 .کدام جائی دفن شان کندتا نشده شان ال کسی متوجه حاست که تااجساد دونفر مجاهد  ،با دست اشاره کرد ،آنجا
نشسته بودیم دورتر محلیکه از ع شان برسانیم تنها کاریکه کرده توانستیم هیچ کسی نبود که باطالما در اطراف 

 خودرا قربان کرده اند باع  هائیکه برای آزادی وطن و اعالی کلمت هللا رفتیم تا بوی متعفن جسد انسان
 . نشوندها راحتی ما زنده نا
مادر و پدریکه لیک از سوز دل  ،آیدفق به درؤخداوند مآزمایش از تا ند دکشته ش ان ایوبرپس! انندگان عزیزوخ

به خدا که . خوراک شغال و سگ میشوند کسی می داند آباد غازی پسرانش با گمنامی مطلق در گودالی فارم
 .نمی داند

از  در اجتماعیکه زندگی میکندو  بیند امله اش را زیر تجاوز مردان میکسی از ننگ وشرم پدریکه همسر ح
نسبت به شرمیکه تار و  عبادت خودراو ، مرگ میخواهد لیک نصیبش نمی شودبدنامی روز تیر کرده نمیتواند

د راز و در مسجد کرده نمیتواند و در کنج خانۀ گلی خود با خدای خو شده بافتهمانند تار جوال  اش پود زندگی
ملت معصوم و می توان ادعا کرد که صبرپس . تواند یبه خدا که نم. کسی احساس کرده می تواند، نیاز میکند

 .کمتر نخواهد بودنباشد  شترایوب بی اگر ازگروگان گرفته شدۀ افغان 
نمی دانم چرا این عنوان در ذهنم خطور کرد و خاطرات گذشته را حیات بخشید، زیرا مطلب اصلی نوشتۀ 

از نظر گذشتاندم و میخواستم آنرا ر پورتال افغان جرمن آنالین است که د خبر اخیر ۀمربوط به مطالع مامروز
نموده و درخواست نمایم که در بارۀ وضع میهن و مردم معصوم توجه خوانندگان را یک بار دیگر به آن جلب 

    .آن توجه نمایند
 : زیر عنوان ذیل میخوانیم که

- فغانستان، دریافت کنندۀ بیشترین کمک بازسازی امریکاا" 
  11/90/2912صدای امریکا، 

افغانستان مصرف کرده رد دالر را برای بازسازی ملیا 192سال گذشته بیش از  11در  ایاالت متحده امریکا
خاص ایاالت متحده در امور بازسازی افغانستان روز جمعه گفت که این بیشترین کمک است که ش تفم. است

 .ریخ به مصرف رسانده استأامریکا برای بازسازی کشوری در ت
جود این و در واشنگتن دی سی امروز بیانیه ایراد کرد، افزود که با پوهنتون جورج تاون جان سپکو که در

اداری و تجارت موادمخدر در افغانستان رونق داشته و آن کشور قادر به  سرمایه گذاری بزرگ، فساد
 : آقای سپکو افزود. هداشت پروژه های نیست که ایاالت متحده آنرا آغاز کرده استنگ
  ."افغانها توانایی نگهداشت و تداوم آنرا ندارند ما در افغانستان حکومتی را ایجاد کردیم که"

 .درصد مصارف ساالنۀ افغانستان را می پردازند ۰9بیش از  ایاالت متحده و جامعۀ جهانی
میلیارد دالر دیگر  1۰با وجود فرارسیدن خروج تمام نیرو های جنگی بین المللی از افغانستان، کانگرس امریکا 

خاص ایاالت متحده در امور  مفتش. را عالوه بر پول بازسازی افغانستان برای آن کشور تخصیص داده است

http://www.sigar.mil/newsroom/ReadFile.aspx?SSR=7&SubSSR=29&File=speeches/14/Georgetown_University_Speech.html
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/mayar_e_sabr_melat_afghan_kamtar_as-ayub_payamber_nest
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/mayar_e_sabr_melat_afghan_kamtar_as-ayub_payamber_nest.pdf
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اداری در افغانستان ناکام مانده  ادبازسازی افغانستان می گوید که حکومت امریکا در رسیدگی به مشکل فس
کشور های جهان قرار دارد، ایاالت متحده  مفسدتریناو افزود با وجود آنکه افغانستان در باالی ردیف . است
 .رد ها دالر را در آن مصرف می کندمیلیا

یز انتقاد مخدر در افغانستان ن میلیارد دالر واشنگتن برای محو تجارت و کشت مواد ۶.۰آقای سپکو از مصرف 
ثر امریکا و عالقمندی سیاسی افغانها، افغانستان ممکن به مولد ؤاو هشدار داد که در نبود استراتیژی م. کرد

خاص ایاالت متحده بر اهمیت نظارت امور بازسازی افغانستان  مفتش. موادمخدر و مجرمین مبدل شود
 ".کار این نهاد را پر خطر ساخته است پافشاری کرد، اما افزود که کاهش حضور نظامی و افزایش ناامنی،

 !خوانندگان گرامی 
صبر و حوصلۀ بی پایان ایوبی شاهد بنحوی  رو واقعیت نگاشته شدۀ راپور باال باردیگ هبا مطالعۀ تکان دهند

 .شود که باالی شان تحمیل مینیست  چی جنایاتیافغان مردم میشویم که به نام ملت افغان 
شان که سن  گرسنه میخوابند و هزاران فرزندما مردم اد کثیری دعتازیر شدن این همه مبالغ استرونومی با سر

وخانوادۀ محروم خودرا تهیه  ها و داشهای خشت نفقۀ بخور نمیرمادر بیوه در خشت مالیبلوغ نرسیده شان به 
 .میکند

  ایان پ .داستان را خود بسنجید باع  زحمت تان نمی شوممتنباقی 
 

 
  


