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  01/00/2012                  دوکتور دمحم اکبر یوسفی
 

 سخت ترین وظیفه در جهان!
 )بخش هفتم(

  

از جانب  ۹۱می توان  کرایه کرد. تا حد معین، این کلتور کرایه، در لرن " افغان ها را نمی توان خرید، اما 
)از  "برتانوی ها عملی شده است، که حال هم رویدست گرفته شده است

مصاحبه با "پروفیسر داکتر ٌکنراد شیتر"، پوهنتون "بن"، در رابطه با 
تو" از م، در مورد خروج لوای "نا۰۲۹۲"کنفرانس بین المللی در لندن در سال 

نان افغانستان، که  موضوع باز نمودن راه "مذاکره" با "طالبان معتدل" و هم چ
جنگی طالب را در بر داشته است.(" آیا  ایه موضوع "خریداری" لوماندان

 "رهبران فعلی هم کرائی  نخواهند بود؟"
 

خوانندگان محترم می دانند که این تصویر، از نخستین سفر جناب حامد کرزی، 
ک ونیم ماه بعد از اشغال ممام، بحیث رئیس "ادارۀ" جدید مؤلت در افغانستان، آنهم پس از فیصلۀ کنفرانس لریب ی

م(، در اخیر همان ماه در "واشنگتن" ۰۲۲۰جنوری  ۰۰تا  ۰۹م( و بعد از اشتراک در کنفرانس توکیو )۰۲۲۹بن )
د، در هر بخش بخاطر اشاره به تسلسل، گرفته شده است. چون جمع آوری معلومات شامل بخش های بیشتر می باش

اد تصویر "حمیمی" از اوضاع به عنوان تکرار احسن عالوه گردیده است. بررسی و جمع آوری معلومات به امید ایج
است. ذکر جوانب "مثبت" و یا "منفی" انکشافات احتمالی، به هیچ صورت، نباید به مفهوم، تبرئۀ زمامداران و کشور

، تلمی گردد. اما برای اینکه مسیر انکشاف و تغییر در حیات مردم ما را تا حد ممکن درک یا محکومیت افراد
نمائیم، باید تشخیص توانست که مردم ما، خارج از ساحۀ فعالیت های "دولتی"، چه دستآوردهایی را هم احتماالً 

 موازی با تحمل لربانی ها و تلفات دوامدار، داشته اند.
 

شان می یک" ن"سیزده سال" گذشته و وضعیت کنونی، که آیندۀ کشور را تا همین لحظه، "تارولتی به نتأیج سیاست 
تا حد وسیع می توان، ریشۀ این همه ولایع گذشته و آینده را در "فیصلۀ" کنفرانس "بن" یافت، که دهد، نظر اندازیم، 

 م، منتشر گردیده است.۰۲۲۹در گزارشات مطبوعاتی 
 

ایجاد این اداره، جمع آوری ، کوشش خواهد شد، تا در صورت ممکن "فکت" های بیشتر، جهت توضیح شرایط بناءً 
در جمع آوری معلومات، توجه بیشتر، به محتوای عنوان است. هرگاه با دلت الزم و با خونسردی و  گردد.

م دید، که "بزرگی" و "کوچکی"، بازیگران "سیاسی"، والعبینی، حوادث سیزده سال را از نظر بگذرانیم، خواهی
چگونه "تمثیل" می گردد. بعنوان مثال، بنابر چه عوامل بوده است، که زمامدار ولت در لسمت زیاد مرحلۀ اول 
لدرت از "تلفات ملکی" در نتیجۀ "بمب باران ها"، بخصوص "عملیات شبانۀ" لوای خارجی )"امریکایی"( شاکی 

م، در حمیمت امر ۰۲۲۱ی کم، از حوادث نام می برده است، اما در دورۀ اخیر، بعد از انتخابات سال نبوده و یا خیل
از یک منتخب غرب، به "انتمادی"، "شاکی" و حتی "دشمن"  غرب تغییر چهره نموده است. اگر چنین "صحنه 

 داشته است.ذخیره سازی ها"، جدی بوده باشد، این لوت را از کجا، 
 

در لسمت لبلی بطور مختصر از گزارشات وسیع رسانه های بین المللی، در رابطه با "توافك بن"، بین "چهار 
گروپ" افغان، تذکر بعمل آمده است. سهم لدرت های خارجی در سازماندهی و انجام این توافك، یک بار دیگر ثابت 

بین المللی و منازعۀ پیچیده شناخته شده است، می سازد که مسایل  افغانستان از دیر زمان، به مثابۀ یک معضلۀ 
هیچ سهیم درین منازعه، به صورت تنهایی لادر به کنترول و حل معضله، نبوده و نمی باشد. در صورتیکه از همان 
آغاز معلوم بوده است، که این "چهار گروپ" از حمایت کامل مردم برخوردار نیست، پس بنا بر لبول کدام 

دست برده اند. پس از عکس العمل های متضاد و مختلف، حلمات سیاسی اجتماعی  "ریسک"، به آن "حل"

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/yusufi_sakht_tarin_wzifa_dar_jehan_7.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/yusufi_sakht_tarin_wzifa_dar_jehan_7.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/yusufi_sakht_tarin_wzifa_dar_jehan_7.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/yusufi_sakht_tarin_wzifa_dar_jehan_7.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/yusufi_sakht_tarin_wzifa_dar_jehan_7.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/yusufi_sakht_tarin_wzifa_dar_jehan_7.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/yusufi_sakht_tarin_wzifa_dar_jehan_7.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/yusufi_sakht_tarin_wzifa_dar_jehan_7.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/yusufi_sakht_tarin_wzifa_dar_jehan_7.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/yusufi_sakht_tarin_wzifa_dar_jehan_7.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/yusufi_sakht_tarin_wzifa_dar_jehan_7.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/yusufi_sakht_tarin_wzifa_dar_jehan_7.pdf


  

 

 

 6تر 2 له :شمیره د پاڼو

 german.de-maqalat@afghan  ئلً موږ سري اړیکً ټیىگً کړ ښت تاسو ٌمکارۍ تً رابولي.  پً دغً پتًوپً درافغان جرمه آوالیه 

 ئٌیلً مه یو خپلً لیکىً لً رالیږلو مخکې پً ځیر و لولـ، دلیکىې د لیکىیسې بڼې پازوالي د لیکوال پً غاړي دي : یادونه

 

افغانستان، دیده شد که در حمیمت لدرت های "بین المللی"، که در "جنگ علیه ترور" و برای "آزادی دوامدار"، 
سته و هوشداری داده موافك بوده اند، ازین توافك "استمبال مثبت" نموده اند، اما وظایف سنگینی را هم در پیش دان

 اند.
 

گزارشات یک روز بعد از آن هم، حجم و وسعت زیاد داشته است. در صدر 
همه "بی بی سی"، با بازوی طوالنی تر در بارۀ جوانب مختلف، خبر می 

م، با نشر تصاویر، ۰۲۲۹"دسمبر"  ۶داده است. چنانچه روز پنجشنبه، تأریخ 
کابل می نویسد که بخش "خدمات  ریسته" ازیگزارشگر "بی بی سی"، "پیتر گ

مدنی کابل"، فعالیت خود را برای آمادگی به خاطر آغاز کار "حکومت 
جدید"، که لرار است دو هفته بعد، به کار آغاز نماید، افزایش داده است. در 
پایان تصویر این عمارت، که شخص با "پکول"  در داخل دهلیز یا اطاق 

البان بانک ها را قبل از فرار، تخلیه طخالی، دیده می شود، می نویسد: "
م، داخل کابل شده ۰۲۲۹"نومبر"  ۹۱." )اتحاد شمال، به تأریخ  کرده اند

 اند.(
 

در همان روز بعد از ختم کنفرانس "پیترسبیرگ" نزدیک شهر "بن"، در حالیکه "بی بی سی"  در بارۀ  محل الامت 
لندهار نام می برده است، در یکی از ، از را آن روز، رئیس "انتصابی" ادارۀ "مؤلت" آینده

از کابل، ضمن آنکه تصویر، "وزیر خارجۀ اتحاد شمال، داکتر  م۰۲۲۹ دسمبر ۶گزارشات روز 
" عضو ۱۲عبدهللا عبدهللا" را هم، نشر می کند. در گزارش گفته شده است، که "ادارۀ مؤلت" از "

از نماید. بر اساس همین م، به کار آغ۰۲۲۹"دسمبر"  ۰۰تشکیل گردیده، لرار است، به تأریخ 
منبع، این "تیم کاری" بعد از هشت روز مذاکرات شدید، که به خاطر ختم اختالف و منازعۀ بیست 

 ساله جریان داشته است، تعیین گردیده است.
 

سال جنگ "داخلی" اخیر، بخش خدمات مدنی و اجتماعی  ۹۲همین خبرنگار هم چنان تذکر می دهد، که در جریان 
ملت، ویران و فرسوده گردیده، فمط چند عمارت کهنه  و تعداد محدود کاتب و مأمور، معاش دریافت نداشته، به  این

جا مانده اند. داکتر عبدهللا عبدهللا، شخصی که حال رهبری وزارت خارجه را به عهده دارد، می گوید که بخش 
یستم اداری دوباره، ایجاد گردد. ژورنالیست از لول او بالیماندۀ خدمات عامه، به سختی لادر به انجام کار است، تا س

می نویسد، که فمط شعبۀ او نزدیک به "نورمال" کار می کند. اما از موجودیت مشکالت زیاد نیز حرف زده است. 
ز ها، از پول نمد بر اساس همین منبع توسط "طالبان"، لبل از فرار آنها، نیموجودیت تلیفون و "تخلیۀ" بانک  از عدم

 است. وردهیادآوری، بعمل آ
 

ً در لندهار و هم در ساحۀ "تونل"  ضد در حالیکه در سراسر کشور، جنگ لوای ضد"طالبان" و "الماعده"، خاصتا
مه داشته و از اهای منطمۀ کوهستانی، در نزدیکی جالل آباد، به نام "توره بوره" اد

" گزارش می زبان یکی از لوماندان های "جمعیت اسالمی"، به نام "حضرت علی
دهد که گویا مصروف "آمادگی" برای عملیات جنگی علیه "جنگی های بن الدن" 

، یک روز بعد از امضاء توافك "بن"، م۰۲۲۹ "دسمبر" ۶می باشد، در همان روز 
از غرب کشور، نیز خبر می رسد، "جنگ ساالرهای کلیدی افغان "، "توافك بن" 

 را رد نموده اند. 
 

"، خوانده است، که با فیصلۀ "پیترسبیرگ"، والع در مجاورت شهر "بن" آلمان، "خان" را دومین "جنگ ساالر
مخالفت نشان داده است. در همان روز اول بعد از امضاء توافك، گزارشگر "بی بی سی" از عالیم بروز"انشعاب" 

شنبه دربن،  در داخل "اتحاد شمال مسلط"، در رابطه با تمسیم لدرت، که در موافمتنامۀ امضاء شدۀ روز چهار
ای که از توافمنامۀ "بن" انتماد نموده است، والی هآخرین لوماندان  ۀجملز ا صورت گرفته است، محسوس می باشد.

 سابك، والیت غرب افغانستان، هرات بوده است. 
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او از نمایندگان اشتراک کننده در کنفرانس تحت حمایت سازمان ملل متحد، انتماد نموده گفته است که، "والعیت های 
تنی و جغرافیایی" را با اهمیت نمش کسانی که در گذشته در کشور جنگیده اند، در نظر نگرفته اند. در یک نمطۀ ای

بر مولف هایی برای خود دیگر "جنرال خان" در مصاحبه با "بی بی سی" می گوید: "برادران ما در کنفرانس "بن" 
." این همه یک مثال روشنی است، که چنین افراد، راه مذاکره نموده اند و در ممابل دیگران غیر منصفانه بوده اند

 ، از همان آغاز مرحلۀ نوین ایجاد اداره،چنین اختالفاتین ا "جهاد" را برای کسب لدرت درپیش گرفته بودند.
 

تبصرۀ او زمانی از جانب "جنگ ساالر ازبک عبدالرشید دوستم"، تعمیب شده است، که در آن با رد توافك، تهدید 
  نموده است، که حکومت نو را، تحریم خواهد کرد. 

 

جنرال دوستم یکی از لوماندان های با لدرت "اتحاد شمال" گفته است، که با گروپ او در تمسیم 
ی گوید که در داخل "اتحاد"، سته"، مناسب صورت گرفته است. "پیتر گیرملدرت، برخورد نا 

غیر از "تاجک"، همه عدم رضایت شانرا در رابطه با ترکیب "کابینه" اظهار داشته اند. بر همه 
"جنرال دوستم" و "خان" )هدف:  اساس گزارش خبر نگار آنها، می نویسد که در بین آنها

یم در دست نیست که تا اکنون عال اسماعیل خان(، لدرت نمایی لابل مالحظه براه انداخته اند، اما
ادعا ها، بیک اختالف علنی مبدل شود. در یک جمله با رنگ خاص از "اسماعیل  این شکایات و

خان"، به این متن حکایت می شود: "والعیت های "ایتنی" و جغرافیایی در زمان گذشته و نمش مهم کسانی که 
 جنگیده اند، مورد نظر گرفته نشده است."

 

ز "جنرال دوستم" حکایت می شود که متحدان اتحاد شمال خود را، متهم می سازد، که او را فریب داده اند. در متن ا
نبش ملی" تعیین از آدرس او حکایت می شود که گویا، در "موافمت لبلی، وزارت خارجه را به گروپ ازبک، "ج

وپ داده شده است. بالممابل گروپ عوض وزارت زراعت و وزارت معادن و صنایع به این گر نموده بودند". در
رلیب او، "جمعیت اسالمی"، وزات خارحه، وزارت دفاع و وزارت داخله را خود در دست گرفته است." این حالت 

تیژیک شمال، را "دوستم" برای گروپ خود "تحمیر و اهانت" شمرده، مدعی می گردد، که با "تسخیر" والیت سترا
ت، که باعث فروپاشی طالبان گردیده است. در همین گزارش هم چنان او بوده اس مزار شریف توسط لوای

بصراحت گفته می شود که نمایندگان دیگر گروپ ها، که مربوط اتحاد نیستند، هم 
 چنان در رابطه با ادارۀ انتمالی جدید، ابراز تشویش و نگرانی نموده اند.

 

تصویر "یونس لانی" م، با نشر این ۰۲۲۹دسمبر  ۶در عین حال در روز پنجشنبه  
که ممکن در یک کنفرانس مطبوعاتی بوده باشد، در سطر پائین این تصویر می 

". رسانه شرایطی صورت گرفت، که غیر ممکن به نظر می رسیدتوافك در خوانیم: " 
های منطموی درین مورد، با "احتیاط" برخورد نموده اند. همین راپورتر "بی بی سی" 

همسایۀ افغانستان، ایران ازین توافك استمبال می نویسد که مطبوعات 
نموده، اما در عین حال در رابطه با موضعگیری حکومت آن، در 

  برابر این ادارۀ "انتمالی" در افغانستان، تعجب کرده اند.
 

، "بی بی سی" خبر می م۰۲۲۹ دسمبر ۶عالوه از آن، در همان روز
ا تمسیم لدرت در دهد، که "طالبان" فوراً "توافك بن" را در رابطه ب

افغانستان، محکوم نموده اند. در عین حال تذکر می دهد که "اتحاد 
ست، ن، در اختیار آشمال" که کنترول "رادوی محلی" مزارشریف

تا اکنون در مورد، این  که ممکن به مشکل تخنیکی روبرو باشد،
 "توافك تأریخی" که صورت گرفته است، تبصرۀ مستمیم نداشته است.

 

وعات اسالمی افغانستان" بطالبان در اسالم آباد، که در صحبت با "مط ولت ان "عبدالسالم ضعیف"، سفیراز زب
" خوانده، مدعی می گردد که ادارۀ دست نشاندهمی نویسد که نامبرده  این "اداره" را، یک " اظهار داشته است،

این اداره او به ادامه یادآور شده است: " ." مسایل افغانستان را حل نمی تواند"خارجی ها" آنرا ایجاد نموده، "
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تشکیل یافته است، تا به حفظ منافع خودها  آنها درخارج از افغانستان، در نتیجۀ فشار امریکا، روسیه و متحدان
 " .ادامه دهند. بنابرین دلیل برای ما غیر قابل قبول است

 

"، برای این کشور"پیشگوئی" نموده یک آیندۀ تاریک و نا معلومدر مصاحبه با "تلویزون الجزیره"، آلای ضعیف " 
است. یک سخنگوی دیگر طالبان، پیشتر رفته، ادارۀ مؤلت را "کفرآمیز" تعریف نموده، تذکر می دهد که تعهد به 

خان" که از او بعنوان "یک مشاور رهبر طالبان،  "جهاد ممدس" علیه آن حاصل خواهد داشت. شخصی بنام "مال آغا
حکومتی که در "بن" تشکیل یافته است، نمایندگی ، به تلویزون "الجزیره" گفته است: ""مال دمحم عمر یاد شده است

را به عهده ندارد. این حکومتی است، که بر مردم افغانستان از جانب ایاالت متحده و  حقیقی مردم افغانستان
 ".تحمیل شده است. بنابرین به زندگی آن، ادامه داده نمی تواند متحدین آن،

 

همین گزارشگر "بی بی سی"، بر اساس خبر منتشرۀ "رادیو تهران" می نویسد، که درین اواخر از منابع نزدیک به 
رصت نیت درین ف"پادشاه سابك افغانستان دمحم ظاهرشاه" گفته شده است، که "با توافك "بن" ابراز رضایت نموده، "

به  گویا ." اما از زبان "داماد پادشاه سابك"، "جنرال عبدالولی" حکایت می نماید، کهبرگشت به کابل را ندارد
ظاهر شاه ممکن برای اشتراک در "لویه جرگه"، در آینده از افغانستان دیدار "ژورنالیستان" گفته است، که  " 

 د."مول برگردنماید، در صورتیکه و ضعیت به حالت ثبات و نظم مع
 

یاد نموده و به عنوان سیاست جدید  "درین گزارشات "بی بی سی" ضمن آنکه از عضویت دو "زن" در "ادارۀ مولت
عین حال صحنه های مختلفی را هم از  در ممابل "زن" تذکر داده است، در

وضعیت دشوار زندگی زن ها نیز، با نشر تصاویر، خبر می دهد. در پایان 
زن های افغان در زمان طالبان تحت فشار قرار تصویر جمعی زن ها می نویسد: "

 " .داشته اند
 

از جملۀ دو زن، که از عضویت آنها، در "کابینۀ" ادارۀ مولت، یاد شده  است، در 
م، سوانح مختصر "جنرال سهیال صدیمی" را نیز منتشر ساخته است. "صدیمی" ۰۲۲۹دسمبر  ۶یک گزارش تأریخ 

هیال صدیمی ه است. او را مربوط "ایتنی تاجک" و مستمل خوانده است. خانم سدبحیث وزیر صحت عامه تعیین گردی
بحیث یک جراح محترم ترجیح داده می شده است. ایشان دو دهه در شفاخانۀ عسکری چهار صد بستر ایفاء وظیفه 
نموده، جراحی های بطنی او، افتخار نجات زندگی صد ها نفر را کمایی نموده است. جنرال سهیال صدیمی درحفظ 

 . شفاخانه، طی سالهای راکت باران، نمش محوری داشته است
 

 آن، همین گزارشگر یادآور می شود، که خانم صدیمی کار خود را در جریان پنج سال طالبان حفظ نمود، فمط بعد از
که چمدر زیاد به ایشان ضرورت بوده است. خانم صدیمی در آغاز،  است،رژیم جدید، به حمیمت پی برده  جانب

بحیث سرطبیب شعبۀ جراحی شفاخانۀ م، در کابل بر سر لدرت رسیدند، از ممامش ۹۱۱۶زمانی که طالبان در سال 
"وزیر اکبر خان" در کابل، تبدیل گردید. اما بعد از آن، رهبران نو بزودی درک 
کرده اند، که این کار آنها  یک اشتباه بوده، خود را خود از یک جراح مشهور 

او امر می شود که در خانه باشد، بعد  همحروم ساخته اند. چند ماهی بعد، ب
گردیده است. در جریان مصاحبه خانم صدیمی صدای تحمیر علیه دوباره ممرر 

طالبان و "پالیسی" آنها، در مورد منع زنان از رفتن به کار و مکتب بلند نموده، 
من به علتی ازذواج نکرده ام، که نمی خواستم امر هیچ مردی را گفته است: "

 : "حال بسوی ما ببینید"" روزنامۀ "گاردین" از ایشان نمل لول نموده می نویسدبپذیرم.
گزارشگر از روابط نزدیک خانم سهیال صدیمی، با فامیل پادشاه افغانستان نیزتذکرده است، که از کشور دور مانده 

 است. 
 

" ها با وجود همه شرایط، خانم سهیال صدیمی در تمام دوره ها، از "شوروی
از صحن  در لسمت فولانی تصویریتا "طالبان" درافغانستان مانده است. 

زن های چادری پوش را در حال گذشت در نزدیکی لوحۀ  پوهنتون کابل، که
پوهنتون نشان می دهد، جائیکه لریب پنحاه سال لبل، که در زمان سلطنت، 
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بود، فضای دیگری مسلط بوده  اعمار گردیدهبکمک ایاالت متحدۀ امریکا، توسط شرکت ساختمانی "هوختیف آلمان" 
این مجموعۀ عکس ها، از جریان مراسم افتتاح پوهنتون، توسط اعلیحضرت دمحم ظاهر شاه به همراهی سفیر  است.

ولت ایاالت متحدۀ امریکا، در زمان 
ریاست مرحوم داکتر دمحم عثمان انوری، 

 دیده می شود. 
 درین سالها، آغاز دهۀ "دیموکراسی" نیز

مصادف بوده است. این محل آموزش در 
یکی از "مودرنترین" پوهنتون های آسیا، 
عالوه از امکان تدریس توسط بهترین 

استادان تحصیل یافتۀ افغان و متخصصان خارجی، مباحثات پر شور هم 
در صحن پوهنتون صورت می گرفته است. از جمله شخصیت های 

بدوش داشته  هم ریس راعلمی ای که در آنزمان مصروفیت رهبری و تد
اند، چهره های فراموش ناشدنی، که نویسنده از زمان تحصیل و هم بعد 
از آن با چهره های این شخصیت های لدرمند و عزتمند کشور ما، افتخار 
معرفت داشته است، می توان از زنده یاد داکتر صاحب عبدالصمد حامد 

ب سرابی،  و زنده )رئیس پوهنتون، بعد از افتتاح(، زنده یاد داکتر صاح
یاد داکتر صاحب حسینی )در حال تدریس ریاضی(، استاد محترم این 

 نویسنده، دیده می شوند.
 

گزارشگر "بی بی سی" در سطور باالیی و پائینی، از صحن همان 
" در سطر پائینی صدا های آرزو در پوهنتون کابل"پوهنتون می نویسد: 

ر غرور بوده است، حال با یک زمان پوهنتون مفتخر و پمی خوانیم: "
 "، روبرو است.فقدان تسهیالت اساسی

خبرنگار "بی بی سی" در همین گزارش خود از کابل، مشاهدات اش را از  (،Alan Johnston) "االن جانستون"
پوهنتون کابل خبرداده می نویسد: "یک "اکوردیون" ساخت لدیم، از "فاکولتۀ هنر های زیبا" درصحن پوهتون در 

آفتابی بیرون آورده شده بود. معاون فاکولته، یک لحظه مصروف امتحان آله بوده، بعد به نواختن آغاز کرد و  فضای
نغمۀ "اتن ملی" را می نواخت، که این اولین صدا در شعبۀ موسیمی بعد از پنج سال بوده 

از است. بمول معاون فاکولته، این فاکولته اسباب و آالت موسیمی خود را در سالهای آغ
 ، در جنگ های شدید ویرانگر، از دست داده است. ۹۱۱۲دهۀ 

یکی از بهترین تأسیسات، در نوع آن در  ،پوهنتون ۹۱۶۲و دهۀ  م۹۱۹۱در سالهای دهۀ 
تمام آسیا بوده است. این مؤسسه للب روشنفکری در کشور  شناخته می شد و مایۀ غرور 

ویسد، که لسمت زیاد این و افتخار کشور افغانستان بوده است. ژورنالیست، می ن
"یونورستی" بکمک پولی "آلمان"، "ایاالت متحدۀ امریکا"، "برتانیه"، "فرانسه" و تمام 

" پول دهندگان دیگر، اعمار گردیده است. از زبان "پروفیسر یاور" حکایت می کند که: 
 ."البراتوار نداریم، کتابخانۀ مناسب نداریم. کتب درسی ما هم ده ها سال کهنه است

 

بسلسلۀ عکس العمل های رسانه های گروهی منطمه و حکومات اطراف افغانستان، یکی از روزنامه های پاکستانی، 
موالتنامۀ "بن" را " به معیار یک حادثۀ تأریخی " تعریف نموده است. مدعی است که (، The Newsبنام "ده نیوز" )

ولی در عین حال این توافك" را "شکننده" و  "در چنان شرایط  صورت گرفت، که غیر ممکن تصور می شد."
نازک خوانده است. در جایی ازین روزنامه چنین حکایت می شود: " دالیلی موجود است که می تواند بیم محسوس 

. این هم در حالی گرددرا مدلل سازد. بهر صورت ممکن است، نفوذ فضای خشن، باعث دشمنی در سراسر کشور 
را وعده دهد، ولی باز هم در توافك، نماط ضعیف زیاد نهفته  ها را، تازه سازد و آیندۀ بهتر ید" که می تواند اماست

 است، که سبب شکست آن خواهد شد."
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به ادامه هم چنان تذکر داده می شود: " به بهترین صورت آن، ممدمات یک سیستم را فراهم خواهد ساخت، که در 
یک دولت، وظایف خود را انجام خواهد داد... لیکن زیاد توضیح نشده است، اساسگذاری  بنیاد ها و "انفراسترکچر" 

که حکومت انتمالی تصامیم را در کشور چگونه تطبیك خواهد کرد، جایی که بطور مطلك هیچ اداره موجود نبوده، 
 والعیت اساسی بالی مانده است." بحیث "تفنگ"

 

می کند: "توافمنامۀ بن فمط بحیث لدم های اولی در  گزارشگر "بی بی سی" از اخبار هندی "تیلیگراف" چنین نمل
 پیش رواز  نظر گرفته شده می تواند که درین راه پُر از گودال ها و حفره ها و خم و پیچ های منحرفانه، موانع را

بردارد. درین راه، سیخ و سوزن های مانع کننده، جلوگیری ها و لاپیدن های سریع، کمین ها و پنهان کاری ها در 
 ار، فراوان وجود خواهد داشت."هر کنج و کن

 

اخبار دیگر می رساند، که الوام افغان و روشنفکران مستمر در پاکستان، از تعیین حامد کرزی پشتون بحیث رئیس 
ادارۀ مؤلت، استمبال نموده اند. از تعدادی از صحبت کنندگان که از اخبار پاکستانی نیز نمل نموده اند، گزارش می 

"نیشن"، گفته شده است، که "امیدوار اند، تا کرزی از حمایت همه افغان ها  در اخبار دهد، که بطور نمونه،
 برخوردار گردد، که بتواند در دوباره برلرار ساختن ملت کار کند."

 

همین گزارشگر "بی بی سی" در جای دیگر، بار دیگر از روزنامۀ "تیلیگراف" هند، این متن را نمل می کند: " 
ک کشش طوالنی خواهد بود، تا اعمار و ترمیم کاری های ویرانی ها را به انجام رساند، تا روح برای افغانستان ی

وجسم که در دو دهۀ جنگ صدمه دیده است، برطرف گردد و فابریکۀ اجتماعی آن به بافت دوباره نایل آید و 
 ..."   ویرانی ها تقلیل یابد

 پایان لسمت هفتم
 ادامه دارد ...
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