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   کابل-یشيمحمد عمر قر

  ٢٠١٨ مارچ ١٨
  

  "ش آمديدم که سفرش پيرش نديس"
  

صحت و سم يقتر بنوير کشور چگونه است، حتا اگر دقيعه ھا در ساي دانم که شای نم: کابل-١٣٩۶ حوت ٢۶ -شنبه

ا يعه و يشا شھر کابل آنچه را ما به نام  دانم که درین قدر مي دانم، ھمیز نميات کشور نيعه ھا را در واليسقم شا

 آن را گرفته، نخست به یت نتوانسته جلو پخش خبري است که حاکمیعيا از جمع آن وقايم، ي شنویخبر سرچوک م

ا در خفا يت ي رود که حاکمی به شمار میعي آن وقاۀا از جملي گردد و یتشر منث خبر ميعه و بعد تر به حي شاۀمثاب

عه، عکس يک شاي ۀ خواھد نخست با پخش خبر به مثابیم در صدد آنجام دادن آن است، مگر ما ھي و انجام داده

 از یکي دارم یم ميل خدمت تان تقديآنچه را در ذ .ار سازديالعمل مردم را استمزاج کرده، متناسب با آن عملش را ع

  .عات به احتمال اغلب قسم اول آن استين نوع شايھم

ا خود را از شر ي حدود سه ماه قبل تصمیوقت" باندارگ"م يار که ھمه اطالع دیھمان طور م عطاء"م گرفت ت " معل

رده وي انگلستان پیھا" لتخانه" از یکياز " ر داووديانجن" را به نام ید، فرديخالص نما رام یدا ک ا اعزاز و اک  را ب

 ۀن گوساليخود ابه ک جانب يه از  آن کیبرا. ت بلخي والیت بلخ بر تن نموده، اسمش را گذاشتند والياد خلعت واليز

امر ه کاریس ب داده ب وت قل د ق ه من ب دشعالق ازند و از جان اي س ه س وکران يگر ب د ارگ"ر ن ه يم نمايتفھ" بان د ک ن

ه والی برحال است، ویوال" ر داووديانجن"م ارگ قاطع و يتصام ه چشمش ب خ خورده و چوکي را بدون آن ک  یت بل

  .ت شرکت دادندي آن والیث واليبه ح ی حکومتده باشد، در مجالسيمحل کارش را د

ازي را بیا وياد شده بود، گوين ارگ و بلخ زي بی تقابل نظامۀ که آوازیگذشته از آن در آن شب و روز  یشتر وارد ب

شته و ا. م ساختندي را سھیز وي از توطئه ھا نینموده در طرح بعض ه ورق برگ ه يحال ک ده ک ه وجود آم ال ب ن احتم

ه نبای سرمه کرده باشد، ویبا چشم ھا" ر داوودينجنا"ن ارگ و بلخ، ي سازش بینن قرباينخست د ي متوجه شده است ک

ال ردم او را ري از ایدست خ ا م ساد خارج شده و بگذارد ت اه ف ديشخند نماين چ ه يا. ن رخ " ر داووديانجن"ن است ک

ه يت و از آن طريس امنيگرش را نشان داده، ھم به رئيد تعفن"ق ب ه وي پ"مغز م اه ب ه ھرگ تاده، ک  حق داده یام فرس

  .گذشته است، منتشر خواھد ساخت" باندارگ"ندگان ي و نماین ويکه برا  ی تمام مذاکراتینشود، محتوا
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ت ي والی چشمش به چوکیعنيد، ي نمایش آمد در موردش صدق ميدمش و سفرش پير نديکه ھمان س" داوود"چاره يب

ه تھدیرد، وقتيد بگيبلخ نخورده، حکم اخراجش را با ل ني ب وده، طرف مقاب اه نيد آغاز نم ده، گويز کوت س يا رئيام

  .م گرفتيدست خواھياتت را روي جنایه ھايورنه دوس. خفه شو:  گفته استی به ویت ضد مليامن

دل شده یند خود و مناسبات شان به مشکلي را حل نماین که بتوانند مشکلي، قبل از ا"ر داووديانجن"ھم ارگ و ھم   مب

دارد رار ن ه حل آن در چشمرس ق ر را ي ز.است ک د از ايسخت بگ" داوود"اگر ب د بع  حاضر یگر چه کسين ديرن

  .گران چه خواھند کردي دید، در مقابل خواستھاي نماینيد، ھرگاه ارگ عقب نشين دارودسته کار نمايخواھد شد با ا
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