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 ۴۱/۴۱/۱۱۴۱                  دوکتور دمحم اکبر یوسفی
 

 سخت ترین وظیفه در جهان!
 )بخش دهم(

 

از جانب  ۹۱افغان ها را نمی توان خرید، اما می توان  کرایه کرد. تا حد معین، این کلتور کرایه، در قرن " 
از مصاحبه با "پروفیسر داکتر ٌکنراد شیتر"، برتانوی ها عملی شده است، که حال هم رویدست گرفته شده است" )
م، در مورد خروج لوای "ناتو" از ۱۱۴۱پوهنتون "بن"، در رابطه با "کنفرانس بین المللی در لندن در سال 

ان افغانستان، که  موضوع باز نمودن راه "مذاکره" با "طالب
معتدل" و هم چنان موضوع "خریداری" لوماندانان  جنگی 

" آیا "رهبران فعلی هم کرائی  (طالب را در بر داشته است.
 نخواهند بود؟"

 

م، که بحمایت نسبتاً ۱۱۱۴در سال "« بن  -توافك پیترسبرگ »"
رسید، در برابر انکشافات بعدی هم فارغ  روسیع بین المللی بس

ده است. رلابت های کشور های از معضالت و موانع نبو
"پاکستان" و "هندوستان" و اختالفات نا حل در لدم اول منطمه، 

شدۀ سرحدی بین این دو کشور بر سر مسئلۀ "کشمیر" و انواع 
مسایل دیگر، موضوعاتی اند، که این دو کشور را نبست به همدیگر، در رابطه با روابط دو جانبۀ هر یک با 

عنوان می افزاید.  در ،بی اعتماد" می سازد. بدون شک این عامل هم چنان بر دشواری مطلب ذکر شدهافغانستان، " 
از جانب دیگر تضادها و اختالفات بین گروپ های "سیاسی" در داخل کشور افغانستان، که بدشواری می توان آنها 

بات دوجانبۀ هر یکی از آنها  با را، "حزب" دانست، زمینه های وسیع مداخلۀ این کشورها را هم در راز مناس
 افغانستان، مساعد ساخته است.

 

چنانچه در روز های جریان کنفرانس "بن" الی "ختم" آن، برخی از رسانه ها، دولت "پاکستان" را از نتایج آن نا 
راض و نگران نشان می داده اند. صرفنظر از آنکه رهبران آنکشور، در سطح "دیپلوماتیک" کلمات کافی " 
مناسبات به ظاهر، برادرانۀ اسالمی" بزبان می آورده اند. پاکستان که در بیست سال "بحران و جنگ" در 

از وضعیت الامت "تنظیم های جهادی افغان" و  افغانستان،
"رهبران" آن، )ممکن مدت های طوالنی بیشتر، امکان اعمال 

ت "نفوذ" داشته باشد(، بدون شک بهره برده است. حال که در حمیم
همان بحران "دهۀ هشتاد لرن بیست"، به شکل دیگری ادامه دارد، 
پاکستان در منطمه، بیشتر از نمش "بنیادگرائی افراطی اسالمی" 
بخش "سنی" کار می گیرد. در چنین وضعیت پاکستان ، در هر 
نوع روابط افغانستان با هندوستان، در عکس العمل های آن بیشتر 

  داده است. یت نشاناز هر ولت دیگر حساس
 

م خبر داده شد، که لرار است، ۱۱۱۴"دسمبر"  ۴۱دوشنبه، تأریخ 
نامزد وزارت خارجۀ "ادارۀ مؤلت" افغانستان، "داکتر عبدهللا 

"دسمبر" اشغال خواهد  ۱۱عبدهللا"، که ممام رسمی را به تأریخ 
د. انتظار می رود که صحبت ها، روی نمود، به روز چهار شنبه به دهلی سفر کند، و با رهبران هند دیدار داشته باش

"ادارۀ مؤلت" آلای  ،"اعمار مجدد" کشور ویران از جنگ، صورت پذیرد. این سفر بعد از انجام سفر "وزیر داخلۀ"
( و وزیر خارجه، LK Advani" یونس لانونی"، در هفتۀ گذشته، که با شریک همسطح خود، "ال کی ادوانی" )

 ۴۱۱هندوستان متعهد شده بود تا به حجم  ( دیدار داشته است، صورت می گیرد.Jaswant Singh"جسوانت سینگه" )
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میلیون دالر امریکائی، برای "اعمار مجدد" به افغانستان کمک کند. در بارۀ نحوۀ "کمک" و "مؤثریت" آن، می توان 
 فمط در ختم انجام "پروژه ها" و تسلیمدهی کمک ها ارزیابی کرد.

  
ً در سالهای "تسلط طالبان" برطوریکه می دانیم، در  فیصد" للمرو  ۰۱"کابل" و بر لریب " دهۀ "نود"، خاصتا

افغانستان، که تحت حمایت پاکستان صورت گرفته بود، روابط میان "اتحاد شمال" و بخصوص مناسبات "رهبران 
"دهلی نو" نزدیکتر  شورای نظار با رهبری پاکستان، خیلی "تیره" بوده است. بالممابل، روابط "شورای نظار" با

گردیده است. از جانب دیگر، در کنفرانس "بن" معلوم شد، که "پیشنهاد پاکستان" مبنی بر، "دعوت از طالبان 
معتدل"، با "مخالفت" همین "اتحاد شمال" روبرو گردید. در عین حال در همین گزارش هم چنان، "دهلی نو" بحیث 

 ه مولف "هژمونی" را در "حکومت انتمالی" افغانستان، بدست دارد. حامی لوی "اتحاد شمال" یاد گردیده است، ک
 

اینکه این "هژمونی" در تحت چه "شرایط" برای "اتحاد شمال" میسر گردیده است، در شماره های لبلی و تعداد 
 گزارشات دیگر، بصورت کافی، معلومات ارائه شده است. اما لابل تذکر است، که در چنین لحظات، فعالیت های
رهبران "شورای نظار" در عرصۀ "سیاست خارجی"، این دیدار های گرما گرم با یکی "حریفان" دو "لدرت 
اتومی" در منطمۀ ما،  تا حدود معین هم می تواند، نوعی از "ماین گذاری" نیز، تلمی شود. اینکه تا چه حد، "آلای 

ولایع بعدی، ممکن تصویر روشنتر، بدست  کرزی" در جریان بوده باشد، روشن نیست، اما با مرور وسیعتر، بر
 آید.

 
م، بحیث نمونه توجه نمائید که ۱۱۱۴"دسمبر"  ۴۴گزارش "بی بی سی"، به تأریخ  

تحت عنوان: "مرگ یک ژورنالیست" چنین گزارش می دهد: "این منطمۀ کوهستانی، 
، طالمان بعنوان پایکاه لوی اتحاد شمال" شمرده می شود. )"اولف سترویمبرگ"

 ژورنالیست، بدست افراد نا معلوم مسلح کشته شده است.(
 

 قتل های بی معنی!
 

متر دور از سرک عام، فرد مسلح  ۱۱۱در گزارش می خوانیم: "در فاصلۀ حدود 
لریب پانزده ساله، به یک خانۀ  که "ژورنالیست های سویدنی" خوابیده بودند، داخل 

ذر می کند، که کسی را لتل نکند، اینها می شود. ترجمان  اطاق اول به  فرد مسلح ع
 ۱۱در وطن شان فامیل دارند. مرد مسلح به اطاق دیگر می رود و یک "عکاس" 

( ۱۰۱۱ساله را به سینه اش، فیر می کند و به لتل می رساند. این عمل ساعت شش )
بولوع پیوسته است. همۀ ما احساس نمودیم که مورد هدف لرار داریم. حال باید، چگونه 
عاجل خارج شویم. هیچ کس نمی دانست که این فرد مسلح کی بود. جنایتکار بود و یا 

  عسکر..."
)در پایان این تصویر می نویسد: "زندگی در بسیاری لسمت های افغانستان از لرون بدینسو، 

 ("بدون تغییر ادامه دارد.
 

یکا حین سفر به متصل ختم کنفرانس "بن"، "کولن پاول" وزیر خارجۀ ایاالت متحدۀ امر
اروپا، در دیدار با رهبران آلمان، اظهار می نماید، که او از آمادگی برتانیه که حاضر به 

می نماید. این مفهوم در سطر فولانی تصویر  رهبری، لوای افغانستان شده است، استمبال
در افغانستان افاده شده است. هدف از "لوای چند ملتی برای حفظ صلح و امنیت" 

بوده است. در گزارش از لوای بین المللی برای " با ثبات ساختن افغانستان" یاد 
شده است. در سطر پائین تذکر رفته است، که آلمان هم چنان حاضر شده است، 

 عسکر سهم" بگیرد.  ۴۱۱۱تا در مرحلۀ اول با "
 

طوری که در گزارش تذکر رفته است، ولتی شنیده خواهد اولین اعالن رسمی را 
شد، که "پاول" به "لندن"سفر کند. لرار است، با "تونی بلیر" صدر اعظم 

روز برای دیدار ها در اروپا و آسیای میانه در نظر  ۸انگلستان" نیز ماللات نماید. این سفر وزیر خارجۀ امریکا، 
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نفر  ۰۱۱۱های "ایتالیا"، "کانادا"، "ترکیه" و "اُردن" از اعزام جمعی لوای گرفته شده بود. عالوه بر آلمان، کشور 
عامل تأخیر در تشکیل لوا را، دلیلی نامیده اند، که تمایل ایاالت متحده در آن بوده است، تا در  آمادگی نشان داده اند.

ه اند، تا زمانی که ایاالت همه جا، کنترول را در اختیار داشته باشند، اما برتانیه و آلمان تأکید ورزید
متحده در ترکیب لوا نداشته باشد، نمی تواند رهبری را بدست گیرد. کشور های که در ترکیب لوای 

دیدار خواهند داشت. در همین گزارش تأکید بعمل   صلح سهم می گیرند، در چند روز بعد در لندن
ای تدارک امنیت و حفاظت "حکومت می آید، که هدف "تأمین امنیت در کابل و ماحول" آنست، تا بر

جدید ائتالفی"، و جلوگیری از وضعیتی که یک گروپ نظامی  لدرت را در دست گرفته بتواند، 
 الدام صورت گیرد. 

 

بعد بتدریج امنیت را به ساحات دیگر، توسعه بخشند، آنطوری که در "بن"  
ی  لوا را فیصله بعمل آمده است، بعضی ها متمایل بوده اند، که باید جرمن

رهبری می کرد، زیرا بر خالف برتانیه، بار استعماری بر شانه نداشته است. 
این لوای انگلیسی را که در آنزمان  در"ممدونیا" مستمر بوده اند، در نظر 

 داشته اند که به افغانستان اعزام نمایند.
 

عکس العمل های متضاد رهبران "اتحاد شمال" در رابطه با "لوای حفظ  
لح" چند ملتی برای افغانستان، ممکن "لخضر براهیمی" را مجبور ساخته ص

. در سطر باشدو با "فهیم" دیدار داشته  ندباشد، تا برای مذاکره درین مورد، به کابل سفر ک
فولانی عکس جوره از مؤفمیت ملل متحد در مورد لوای حفظ صلح حرف می زند، اما در 

تر تذکر می دهد. باز هم از شرا ، نسبت به "ماهیت" حاصل شده، بیپایان با کنایه این "لبخند" 
می توانم بگویم که در مقامات دولتی، مخالفت با " آلای "براهیمی" چنین نمل لول می شود:

" هدف او ازین ممامات، کسانی بوده اند، که در حضور قوای نظامی خارجی وجود ندارد.
 ه بودند."کنفرانس بن" در حکومت مؤلت شامل گردید

 

در همین سفر "لخضر براهیمی" با "داکتر عبدهللا عبدهللا"  
وزیر خارجۀ حکومت مؤلت، "جنرال دمحم فهیم"، وزیر دفاع 

که  حکومت مؤلت و "رئیس جمهور برهان الدین ربانی"،
در حال سبکدوشی بوده است، ماللات داشته است، اما تا 

لندهار  آنزمان با رئیس انتصابی ادارۀ مؤلت، که "در
 الامت" داشته است، مؤفك به ماللات نشده است.

 

لیکن دفتر سازمان ملل متحد به خبر نگار "بی بی سی" گفته 
است که  چون در هفتۀ گذشته "طالبان" در لندهار "تسلیم" 
شده اند، "حامد کرزی در لندها مانده، اما باز هم روز 

 داشت، لبل از اینکه به پاکستان سفر کند. چهارشنبه، "براهیمی" با "آلای کرزی" دیدار خواهد
 

در مذاکرات صلح "بن"، تعهد بعمل آمده بود، تا لبل از تعمیل پروگرام »در همین گزارش هم چنان می خوانیم: 
لیمومیت سازمان ملل متحد، در رابطه با توظیف لوای حفظ صلح در کابل، کابل باید، بیک محل "غیر نظامی" 

وشنبه، "اتحاد شمال" این موضوع را رد نموده، رهبران آن، حاضر نشده اند، که "تمام لوای مبدل گردد، اما روز د
 خود را از شهر خارج سازند."

 

( حکایت می شود که گفته است: Tony Blairدر همین گزارش هم چنان از زبان صدراعظم برتانیه "تونی بلیر" )
" در در تشکیل قوای حفظ صلح در افغانستان بدوش گیرد برتانیه در پرنسیپ، خواهان آنست، که نقش رهبری را"

صحبتی که صدر اعظم انگلیس با "کولن پاول" وزیر خارجۀ ایاالت متحدۀ امریکا داشته است، می گوید که لوایی 
هم موضوعات  لیکن در عین زمان تذکر می دهد که هنوز که باید، توظیف شوند، الزم است "بزودی آماده گردند"
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وجود دارد، که باید در مورد آن صحبت صورت گیرد. بر خالف اظهارات نا رضایتی لبلی، "آلای دوستم" زیادی 
 گفته است، او "در برابر حکومت آینده مماومت نخواهد کرد." 

 

اما ممامات ملل متحد و بعضی از ژورنالستان شک داشته اند. توجه بیشتر اعتراض در جهتی 
کلیدی، مانند "وزارت دفاع، خارجه و داخله"، به اعضای سه وزارت مهم  بوده است، که

"جمعیت اسالمی آلای ربانی" سپرده شده است. همین گزارشکر حتی تذکر می دهد، که این 
هر سه وزیر، از منطمۀ "پنجشیر"، لرارگاه لوماندان "اتحاد شمال، احمد شاه مسعود"، که به 

 ناخته شده اند.م، هدف ترور لرار گرفت، ش۱۱۱۴سپتمبر  ۰تأریخ 
 

درست پنج روز بعد از "توافك بن" و هم چنان پخش اخبار "تسلیمی" لوای "طالبان" در 
م خبر ۱۱۱۴"دسمبر"  ۴۴لندهار، گزارشگر "بی بی سی" با نشر این تصویر، روز سه شنبه 

در پایان این تصویر، چنین تحریر یافته است:  ،ثبوت ویدیو یی "بن الدن" را می بیند"، می دهد که: "ایاالت متحده"
 «سموط برج ها را مشاهده نموده است.  ،بن الدن"  با "حیرت و تعجب"»"

 

درین رابطه با نمل از زبان "جورج دبلیو بوش" می 
یک "ویدیوی نو "اوساما بن » نویسد که گفته است: 

الدن" ، ثبوت می سازد، که رهبر "القاعده" در عقب 
.«  سپتمبر"  علیه امریکا قرار داشته است" ۹۹حملۀ 

خبر نگار می نویسد که "ویدیوی" چهل دلیمه یی، در 
"یک آدرس شخصی در جالل آباد، در شرق افغانستان 

   یافت شده است."
 

سخنگوی لصر سفید گفته است، که "آلای بوش"، متمایل 
است، تا بعدتر درین هفته، "ویدیو" را به نمایش عامه 

د. البته این الدام، بعد از مشوره با مشاورین اجازه ده
امنیتی آن، صورت خواهد گرفت. در ادامه هم چنان از 

رئیس جمهور چنین نمل لول شده است: "برای کسانی که این ثبت را ببینند، برای آنها، حمیمت برمال خواهد شد که، 
)در  الد حس آگاهی و روح شناخته می شود." نه تنها ]"بن الدن"[ درین لتل باور نکردنی، مجرم است، بلکه او ف

پایان عکس "بن الدن" می نویسد: "بن الدن" با استفاده از "ویدیو"، پیام های خود را ضد ایاالت متحده، پخش می 
 (کند.

 

(، آنرا مانند "تفنگ دود Dick Cheneyمعاون رئیس جمهور، "دیک ِچنی" )
"بن الدن" درین  ، در بارۀ مسئولیتایجادکن" شباهت داده، از دید او "هیچ شک"

حال، در عین  .انسان انجامیده است ۱۱۱۱که به لتل لریب وجود ندارد، حمله، 
در گزارش تذکر داده می شود، که "شبکۀ الماعده مکرراً از لرار داشتن در عمب 
این حمله انکار می کند"، لیکن او از حمله کنندگان تحسین و ستایش بعمل آورده 

 است.
 

خودداری نموده است،  او مااز یکی از ممامات رسمی ایاالت متحده که از ذکر ن 
ثبت به زبان عربی نشان »ده است: شحکایت می کند که به نمایندگی خبری گفته 

می دهد که "بن الدن" بیاد می آورد که چگونه در ساعت اخبار لبل از والعه لحن 
ن طیاره به مرکز تجارتی در موافك نشان داده شده است. بعد از اینکه اولی

"نیویارک" تصادم می کند، "بن الدن" به بینندگان که با او یکجا بوده اند، می 
گوید که تخریب بیشتر می آید. افراد رسمی می گویند، که بعضی از ربایندگان نمی دانسته اند، که خواهند مردند. 

، که بعضی از ربایندگان فکر می کرده اند که البته بوده است حکایتمطابك توضیحات آنها، "بن الدن" خود سرگرم 
 «در یک اختطاف یا طیاره ربایی سهم می گیرند.
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حد بوده آن خیلی بزرگتر از  ،بن الدن" می گوید که ویرانی مرکز بین المللی تجارب »"هم چنان مدعی اند که درین "ثبت" 
نمایان می سازد که اصالً به فکر آن بوده است، که برج ها، فمط به همان سطح . او بطور آشکارا  داشته است انتظار، که است

 .«می کندفرو خواهد ریخت که طیارات به آن اصابت 
 

در "دیدار با مطبوعات"، در پروگرام تلویزون "ان بی سی" گفته است، که  گزارشگر هم چنان از توضیحات "آلای چنی" که 
با افراد جداگانه  دیده اند، که اتور" را دیده است، که "بن الدن" را در یک ماللاتخود بعضی از بخش های ویدیوی "آم

روحانیون اسالمی، بوده اند. "چنی" می گوید که "در ویدیو، "بن الدن"  حاضر بطور آشکارا. این افراد مصاحبه شده است
سیاستمداران امریکایی می  ، داشته است.بود ه"سپتمبر" گذشت ۴۴طوری متبارز می شود، که "معلومات مهم"، در بارۀ آنچه در 

گویند، که این "ویدیو" باید نشان داده شود، تا "بد گمانی ها" در جهان اسالم در مورد ادعای امریکائی ها، مبنی برینکه "بن 
بنام "چک الدن" طراح این حمله در "نیویارک" و "واشنگتن" شناخته شده است، مرفوع گردد. از جمله، سناتور امریکائی 

(، روز یکشنبه، گفته است: "جهان به دیدن آن ضرورت دارد." اما "آلای چنی" گفته است، که "ادارۀ Chuck Hagelهاگل" )
"بوش"  تا اکنون تصمیم اتخاذ ننموده است. در عین زمان می گوید: "ما متمایل نیستیم که به این بد هیکل )"بن الدن"(، هیچ 

 تصاص بدهیم.یک پروگرام خاص تلویزون اخ
  

م، که "بی بی سی" در بارۀ ۱۱۱۴در جمله گزارشات روز یازدهم دسمبر  
 Lyseافغانستان، بدست نشر سپرده است، گزارش مفصل "لیز دوسیت")

Doucet) دارای نکات جالبی است. او گزارش خود را چنین آغاز می ،
در رابطه با حکومت مؤلت "... بر یک معامله در مذاکرات "بن" کند: 

برای افغانستان توافك بعمل آمد. این یکی از آن لحظاتی بود، که یک 
ژورنالیست فوراً مکس می کند و از خود می پرسد، که در لدم دیگر چه 

از طریك تلیفون "ستاالیت" برایم، زنگ آمد، تا بیک تلیفون  شود؟
افغانستان تماس "ستاالیت" دیگر، در یک خانۀ گلی در یک نمطۀ جنوب 

در یک لرارگاه نظامی یک مرد، که برای رهبری شورای  –بگیرم 
حکومت مؤلت افغانستان تعیین شده است. من حامد کرزی را از سالهای 
زیاد می شناختم. صدا کردم که "حامد"، یک صدای "جر" )صدای ترق و 

عکس العمل تو در بارۀ تعیین ات، بحیث صدر اعظم ؛ "پرق( شنیدم
". او بلی، از "بی بی سی" شنیدم؟" من یک لحظه ساکت ماندم، بعد گفتم: "من صدراعظم استم"، او می پرسد: "؟چیست

"، لادر نبود تا عالیم خوشی را تحت فشار بیاورد. مرا بر آن داشت تا عمب آیا مطمئن هستی؟دوباره، با تأکید می پرسد: "
خیلی مصروف من " و می گوید که: "نه" جواب می دهد که "ون نکرد؟سازمان ملل متحد برایت تلیفنشینی کنم، پرسیدم: "

 ."بودم
 

"لیز دوسیت" می نویسد: " زمانیکه در "بن" بر میکانیزم صلح بحث جریان داشته است، حامد  
تسلیمی طالبان  هب ،کرزی هنوز هم در یک جنگ تیره درگیر بوده است، که در مذاکرات اخیر

او  خوب، حال احساس صدراعظم بودن چطور است؟"انجامیده است. من با دیگر سؤال کردم: "
 ("!It's nice"!" )خوش آیند و دلپذیر استبه جواب می گوید: "

." در پایان عکس می نویسد، که باشندگان کابل اخباری را می خیلی خوب، من صدراعظم استم" 
 فرستاده است.شنوند که  "لیز دوسیت" 

 

در از دید "لیز دوسیت"،جواب او "من حامد کرزی را از سالهای زیاد به این طرف می شناختم.  
سال و چندی، که  ۰۴و ساده بوده است، که از یک مردی با عمر  آول یک جواب بی تکلف

از   ."  به ادامهاهداء می گردد، رهبری برایش یک مقام بزرگکه  ناگهان برایش اعالم می شود 
 –گزارش "لیز دوسیت"، می خوانیم: "... و مانند تمام الماب که به درین جنگ داده شده است 

حتی فکر می شد که هر سه در مورد او  –لوماندان لومی، رهبر پشتون، شخص منزوی عصبانی 
صدق می کند. بعد از اینکه پدرش چند سال بمتل می رسد،  حامد کرزی در رأس لوم پوپلزائی ، 

م، برای اولین 8811شاخۀ از لوم پشتون، که در افغانستان اکثریت پادشاهان را به لدرت رسانیده است. زمانیکه در سال یک 
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مرتبه بار، در ماه های مرگ اشغال شوروی این کشور، با او در پاکستان دیدار داشتم. در نزمان او معاون یکی رهبران  خیلی 
 ۀ راه دار از پارچۀ پشمی و نخی، با پیراهن و تنبان عنعنوی. معتدل مجاهدین، بوده است.  با نیم تن

 
او مانند بسیاری از تعلیم یافتگان افغان، در لید تمایالت تعمیب از یک زندگی ساده وکلتور سختگیر و جنگ. ماللات اخیر ما برای یک  

اله شنا می کرد، خدمتگار و یا "گارسیون" را چای، در آغاز این جنگ، در اسالم آبا بود. ولتی چای آورده شد و شمۀ چای روی پی
سرزنش کرد، گفت این لابل لبول نیست، "چای باید در چاینک بماند." بعد از تأکید، به  موضوعاتی که بیشتر او را می سوختاند، به 

 صحبت ادامه داد.در بارۀ آخرین اشغال اعرا اوساما بن الدن" 
 

ادامه داده می نویسد: "... بزودی ولتی او به منطمۀ لوم خود در للب کشور می رود، کمربند "لیز دوسیت" به گزارش خود ازین ماللات 
ً از نان چای سبز، بدون شک از یک چای جوش کالن فلزی  با این بیمناکی، ضعف و خجالتی   –پشتون در جنوب افغانستان، اغلبا

 مؤدبانه، به لوماندان مطابمت نداشته است.
 

دسمبر در یکی از گزارشات "بی بی سی" خبر داده شده است که، حکومت،  ۴۴جلب توجه می نماید، اینست که در همین روز آنچه 
آلای   (، برای انجام مذاکرات با "ادارۀ جدید" فرستاده است.S K Lambah هندوستان اخیراً فرستندۀ خاص جدیدی را بنام "لمباح")

 کرزی"، رئیس ادارۀ مؤلت افغانستان، و سایر رهبران افغانستان ماللات نماید. "لمباح" انتظار دارد تا، با "حامد
 

آلای "لمباح" در ماه گذشته به افغانستان رفت، تا با "رئیس جمهور سابك افغانستان، برهان الدین ربانی و کفیل وزارت خارجه، عبدهللا 
"لرار است، آلای عبدهللا به روز چهار شنبه با "اتال بیهاری فاجپای"  عبدهللا، ماللات نماید." درین خبر هم چنان گزارش می یابد، که

(Atal Behari Vajpayee صدراعظم هندوستان، دیدار داشته باشد." به یمین که برای حریف پاکستانی، آنکشور این همه فعالیت ها و ،)
همین خبر تأکید بعمل می آید، که: "هندوستان از حامیان  دید و وادید، بی تفات نبوده است. اثرات آن، بعداً روشن خواهد شد. چناچه در

 لوی "اتحاد شمال" شمرده می شود. 
  

 ختم بخش دهم
 ادامه دارد ...
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