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 ون، فرانسهي، لیالدي م٢٠٠٢سال                     یمحمد قاسم هاشم
 

 

  افغانستان
 ر عوض شدهيتصو

  
کا طرح آنکشور در رابطه به ي از وزارت دفاع امری خواندم که سندیتي انترنیت هاي از سایکي را در ی مطلباً رياخ

 . نموديانه را افشا ميخاور م
ات ي آن مطلب از نیم طيفته باشر تر درست کشور ها بخصوص افغانستان بود؛ اۀر نقشييدر آن مطلب سخن از تغ

 . به عمل آمده بود دولتها سخن ۀان از عناصر چهاریکيث ين منحير سرزميي بر تغیکا مبنيامر
  آمد، بدون درنیان مي به میخواهي و آزادیکه سخن از آزادياها، ي از دنی در هر قاره و هر کشوریزمان

کرد و ي آفتاب در مستعمراتش غروب نمیکي را که ی، دو ابرقدرتیر مردان آن، که در قرن واحديافغانستان و دل
  .شدي درآورده بودند، در اذهان مجسم مده بود، به زانوي شکست را نچشیز تلخ هریريد
ن کشور يشود که اين تصور مي، چنیشائي در مورد افغانستان را می خبرۀکه صفحيغا که امروز در هرکجائي دریول

رند و رهبران آن نشسته اند تا ، تحت ييم مي افغانستان تصمیران اند که براين ديرفته و ات ناتو قرار يموميتحت ق
 اجرا قرار ۀمان را به منصي آن بیصله هايغرند و، در صورت امکان، فالفند و ِبن کشور ِبي به مردم ات ناتو،يحما
 . دهند
 شده است ی کاپی سی بی بیتيت انترني سا، مختص به افغانستانی واحد خبرۀل  که از صفحير ذين و تصاويعناو
 . اد دوست آن ارائه خواهد دی از افغانستان و مردم آزادیرير ديتصو

 ی معرف رات و استقالل افغانستاني دولت چون حکومت، مردم و حاکمۀن از سه عنصر متشکلير و عناوين تصاويا
   . دارنديم
  

 افغانستان
 ١٣٨٧حمل  ١٤ - ٢٠٠٨ريل اپ ٠٢ چهارشنبه - گرينويچ ١٠:٢٧

  
  

 یروز شويپد در افغانستان يبا: ام بوش به ناتويپ     نشست سران ناتوی برایسفر بوش به رومان
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 ستد فریگر به افغانستان ميسرباز د' صدها'فرانسه 

  

 
 
 :یمياور سلي یعل

 ت سازمان ملل در افغانستانيفراز و فرود مامور
   

    
 
  

************* 
  حمل١۴چهارشنبه : ات کابلينشر

  
 وانتظارات افغانستان از نشست سران نات

 

 
 

************** 
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 :یقيد حقيسع
 هد؟ خوایافغانستان از ناتو چه م: اجالس ناتو

  

    
  

******************  
 
  . ش ببالدي خوی دوستیزش را باخته است به آزادي، همه چیخواهي که، بنا به مذاق آزادید تا ملتيذارب

  سرده بودم ٢٠٠٢که در سال ينهم غزليو ا
 

  شود؟يچه م                                    
  

  شـــــــــــــود؟ينم چه ميار ببيد زاختينوم     شــــــــــود؟ينم چه ميار ببي یما و رضا
  شــــــــــــــــود؟ينم چه ميان انتظار ببيپا    ــــم؟ي چه ساختۀعل راــــشمع شباب مش

  شـــــــــــــود؟ينم چه مي قرار ببِیدر تلخ    ــــــــــزيکارم و ستيمحروم از حالوِت پ
  شــــــــــــود؟ينم چه مين قمار ببيداِو چن    دهنديانه را به دوست چو رجحان ميب
  شـــــود؟ينم چه مي و عار ببِف ننيتکل    کشـــــــــــــــديل مير هالهِل تعطرو اين

  شـــــــود؟ينم چه مي کهنه کار بببا خصِم    ميکه داشـــــــــــــــتياقباِل افتخاِر غرور
  شــــــــــــود؟ينم چه ميدر خلوِت بهار بب    لش دزِد باد بـــــــرد ګ برګکه بريباغ
  شـــــــــــود؟ينم چه مي شعار ببِیرمدر     قت که ظاهـــرندي سرِد حقین موج هايا
  شــــــــود؟يم چه مني هزار بار ببیشکر    ! استجاِب مـــــــــا ۀـــِم ناز و زمزمياقل
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