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       گلچین وبرگزیده شده بین  میخایل   ت مکا لما       

 ن  درمورد        سرگیویچ گرباچف و رونالد ریگ     

                                                         (8991)دسمبر سال ( 9)افغانستان  مورخ     

 ( CWIHP)برای   وفبنیاد گرباچف تهیه وتدارک توسط  اناتولی چرنی:  منبع

                                                              گاری گولد نبرگ وترجمه توسط                     

یل  ومسا موضوعات  اول به   درجهیل  منطقوی  در مساموضوعات و:  رونالد ریگن

ان مربوط میشود که در قدم نخست آنها افغا نستا ن است  واین  اول از همه حضور دیگر

نیروهای شوروی درافغا نستا ن است  که در مورد آن باید نگران بود ؛ ما  د ید گاه های 

اگرشما  خروج  نیروهای  خوب میدانیم؛ ومن از آن خوشحا ل خواهم شد یگر خودرایکد 

الم نماید ؛ من فکر میکنم  که این اعالمیه  باید قباًل صورت شوروی را از افغانستان  اع

میگرفت ؛ بد ون ترد ید  وضع کنونی افغا نستا ن سخت ودشوار است ودر این راستا در 

یک از  قدم نخست  ما میتوانیم  برای  شما کمک کنیم   وچنین  تضمین  مینمایم  که هیچ 

وما هرچه که  میهن شما را تهد ید نکند حکومات درمنطقه  حین عودت نیروهای شما به 

تقل وبی مستان  به حیث یک کشوردرتوان خود داریم  آن را انجام خواهیم داد  که افغانس

( 8911)طرف باقی بما ند ؛  بناً ما امیدوار هستیم  که سربازان شوروی  تا پایان  سال 



                                                          .                               از افغا نستا ن  بیرون شوند

بنا .  وسفارش ما از اولویت ها با هم متفا وت است منظور : چف یل سرگیویچ گربا میخا

                ).......(                                   آغا ز کنم   براین  من میخواهم  که سرسخن ام را  به ارتباط مسا یل افغا نستا ن

اصلی   توافق  (cordovez) کوردویز  موریت ما رچوب  چا نستا ن در افغا  به  توجه با 

در امور  وبویژه با این تضمین  کهکشورها ذکر شده است  درمورد عدم دخا لتواصولی 

ایاالت متحده امریکا ، اتحاد جماهیر شوروی وپاکستان  واگر ایران نیز  داخلی افغانستان 

که نبا ید مداخله کنند ؛  ودراینجا برنا مه ای  برای بود   میگیرفت خوب میدرلست قرار

بازگشت  پناهندگا ن  روی د ست گرفته شده است  که مها جران  بشمول  مجاهید نی که 

.        برگردندن به وطن شا میتوانند با اطمینان خاطر ستند درایران ودرپا کستا ن  پناهنده ه

می  خروج نیروهای  نظانبندی  ول زما گان کمک خواهد کرد که به جد وبازگشت پناهند

؛ ریس ن تسریع خواهد کرد  نستا فغا ویا روند خروج آنهارا از اوزما ن باز گذارد  وقع 

اتحاد جماهیر شوروی  دراین مورد مشوره  پیشنهاد کرده  وبا مقامات  نجیب هللاجمهور 

بدون   دوکتورنجیب هللا  ین پیشنها د را خود کرده  است بدون تردیو باید اذعان کرد که ا

شوروی از  پادرمیا نی  کسی دیگر نموده است  وآن اینکه برای خروج نیروهای نظامی 

اگرروند    که  تاکید نموده است  ماه را تعین کرده است  ودرضمن( 81)افغانستان  مدت 

ن  بگونه بهتر در راه افتد  میشود که از این میعاد تعین شده خروج  نستا حل معضله افغا

کاهش یابد یعنی که  قطعا ت نظامیان  شوروی  درمد ت ماه ( 3)تا( 1)نظامیان شوروی 

ا  با این شرط که ماه از ا فغا نستا ن  خارج شوند ام( 9)ماه  ویا درمد ت ( 81)کمتر از 

از همان ابتدا با روند آشتی ملی  وایجاد  یک دولت  ایتالفی همزمانی وهم آهنگی مدنظر 

تحقق سیاست آشتی ملی و ن شوروی ،اخروچ نظامی)درهرسه بخش با شد یعنی کار باید 

ده پیا   واین کار  تنها با ید  توسط  خود افغانها همزمان آغا ز شود ( ایجاد دولت ایتالفی 

شود یعنی که باید خود افغان ها درمورد بطورمستقالنه تصمیم اتخاذ نمایند  وخود فیصله 

                   نمایند  که ماهیت  وترکیب  چنین دولت ایتالفی  چطور باشد؟                                                                      

ه حیث  یک کشور مستقل  وبی طرف که افغانستان  باید ب من با نظرشما موافق هستم     

معه  اکنون   درآن وجود  دارد یعنی که  شد واین  چارچوبی است  که جا ند حزبی  باچو

بلکه این یک  افغانستان یک کشور سوسیا لیستی  نیست   –درافغانستان با ید شکل گیرد 

که آنها چگونه  میخواهندزندگی کنند  که مختص بخود پلورالیسم فیودالی است  جامعه ای 

اما  –شان است  که برای انکشاف وتوسعه خود چه راه ویا چه شیوه ای را  برمیگزینند 

شما باید  دقیقاً بدانید  که موضوع ا فغا نستا ن  یک مساله  ساده وپیش پا افتاده هم نیست  

ترداریم  وبادرنظرداشت همین  هم مرز کیلوم( 1222)ما با افغانستان مرز بفاصله طول 

بودن ما  نیاز  به یک همسا یه  دوست وهمسا یه درحال امن وصلح داریم ودرعین زمان  

تحاد جماهیر شوروی  اصاًل  درفکر ایجاد  ن دهم  که ا ماًل اطمینا من میتوانم  به شما کا



هیچ فکر    ن مورد تا حالدرای پایگاه نظامی  درافغانستان نیست ونخواهد بود   ما اصاًل 

نتیجه گیری  روند  آشتی ملی   بلکه  ما فکر میکنیم  والزم  می پنداریم  که بهنکرده ایم 

لی   افغان ها  گفته یم  تا جایکه حتی  بخاطر تحقق  آشتی م که آغاز شده است  توجه نما

وزیری را  با  که آنها آماده هستند  تا نصف از  چوکی های دولتی بشمول مقام نخستاند 

یری افغان ها  حمایت واگذار شوند وما ازهمچو تصمیمگپیاده شدن آشتی ملی به مخالفین 

طبق دلخواه را  ست ها وچوکی های دولتیمیکنیم بگذارید که خود افغان ها پ  وپیشتیبا نی 

 وهم نباید ما دراین مورد  تصمیم گیریم که چگونهونباید  شما  -بین هم تقسیم کنندخود در

اگر ما به دوستان   که  فکر میکنم  من. این چوکی های دولتی را دربین  آنها تقسیم کنیم 

که افغان  ها باید درجهت  آشتی ملی   افغانی خود توصیه کرده باشیم  توصیه ما آن بوده 

ما ن ش گام های عملی  را بردارند  وشما توصیه های خودرا  به آن افغان های که دوستا

  نیم میداما.بردارند عملی یروند تحقق آشتی ملی گامهابنماید که درتوصیه راهستند همین 

که شما همچو توانایی را دراین نزدیکی ها ونه ازمد ت طوالنی که به بعضی از رهبران  

.                                                                      که البته بد هم نیست !  مخا لف دولت  افغانستان  آشنا یی  پیداکرده اید دارید 

من این را میگویم  که ما دراینمورد عالقمند   ی ما ؛صحبت درمورد خروج  ازنیرو ها  

هستیم  ودرحال حاضر  به عقب نشینی  نیرو های خود آغاز بکار کرده ایم  اما شما نیز 

ید  یند  قطع نما باید  حمایت مالی وتسلیحاتی خودرا  که به مخالفین دولت افغانستان مینما

یم   ربازان  ما از افغانستان  اعالم مینمامن میتوانم بگویم  که درهمان روز  خروج  س –

. می دست نخواهند زد  که سربازان ما  بجز در دفاع ازخود  به هیچ نوع عملیات  نظا

شما خود میتوانید بفهمید  که وضع میتواند  غیر قا بل پیش بینی باشد  واین  خوب وبهتر 

به جهان نشا ن  دهیم  که ما خواهد بود  که ماوشما درتوافق باهم  دراینمورد  کارکنیم  و

.                                                                                  باهم  در راه حل معضله افغانستان  همکاری میکنیم 

ما درحصه خود  کاماًل موافق هستیم  که افغانستان به صفت  یک کشور مستقل  وبی       

شد   بل قبول  با برای ما وبرای شما غیر قا ید  وهمچو رژیمی نبا طرف وجود داشته باشد

به   ت خود من فقا یم  واز توا نما هم توافق  با  این موارد بنا براین  اجازه دهید  که ما در

طرف را  یا هردو  دهیم  و  لف  دولت افغانستان اطالع نجیب هللا  وشما به گروهای  مخا

                                                                                                                                  . قرار دهیم  مایا ن دراگاهی ازتوافق نظر خود

ما تالش خواهیم کرد که بر آنها  تاثیر گذاریم  ولی آنچه که  دراینجا  : لد ریگن رونا

که  ریس جمهور افغا نستا ن همین اکنون یک اردوی منظم  قا بل یاداوری است این است

درتحت قوما نده خود  دارد درحا لیکه طرف مقا بل یعنی مخا لفین  فا قد همچو اردو ویا 

لذا غیرممکن به نظر می آید که از یکطرف درگیر دعوت بعمل آید  که سالح  ارتش اند 

که طرف مقابل سالح بدست داشته ها دردست داشته ای خودرا به زمین گذارند درصورتی

با شند پس بهتر خواهد بود   که  خود  آنها را  در اینمورد فرصت  داد که  باهم  مالقات 



.                                                                                   کنند  وراه حل سیا سی  را دریا بند

واقعی وجوددارد   های  میکنم که دراینجا پیش شرطن فکرم :میخا یل سرگیویچ گربا چف 

یا این مسله .وبا درنظرداشت وجود همین پیش شرط ها اجازه دهید  که برای حل معضله 

               .                                                                                                                       بخصوص  کارشنا سا ن ما باهم فکر وتعمق کنند 

ولی بهرصورت ایران نیز درمورد افغانستان  هد فی را دنبال میکند  واگر ما  باالی       

ایران فشار وارد نما یم درآنصورت شاید که ایران درمورد افغانستان به شکل از اشکا ل  

                                                                                                                                           . واکنش نشا ن خواهد داد

                            **** 

       گلچین وبرگزیده شده بین  میخایل   ت مکا لما       

 ن  درمورد        سرگیویچ گرباچف و رونالد ریگ     

                                                         (8991)سال دسمبر ( 82)افغانستان  مورخ     

 ( CWIHP)برای   وفبنیاد گرباچف تهیه وتدارک توسط  اناتولی چرنی:  منبع

                                                                                        گاری گولد نبرگ وترجمه توسط                     

دیروزدرمورد مسله افغانستان  با شما مواجهه و روبرو : میخایل سرگیویچ گربا چف 

شدم  صا دقا نه وصریحا باید بگویم  آنچه  که من در مورد حل  مشکل افغا نستا ن  بیان 

ما بطورمشخص عدم  تما یل ومحد ودیت مبنی برمشارکت شما درمورد  کردم ازطرف ش

ا آماده  صحبت ایده های خود  درک  وشنا سا یی کردم ؛ بناً من میخواهم  تاکید کنم  که م

ین  پیرامون چندجدی  دراین موضوع با شما هستیم که در ارتباط به موضوع مورد نظر 

اکره  به توافق رسیم ؛ اگر شما موافق هستید آن بعد ازبحث ومذواساسی اصلی  جنبه های

یامیخواهید که ما دراین موضوع باهم بحث کنیم  واگر بینهم  به توافق برسیم  ،  صورت 

 توافق خودرا تا بد ست نیا وردن نتیجه نها یی از طریق میدیا به اگاهی عام اعالم نمیکنیم 

دول تاریخ ویا جصورت میگیرد فقی که بین ما وشما بر اساس تواواتحادجماهیر شوروی 

متحده   ایاالت وزمانبندی خروج نیروهای خودرا از افغا نستا ن تعین  ومشخص  میکند  

را ازهمان تاریخ تعین شده  خود  ست که کمک های ومکلف ا مجبور بل   لمقا باامریکا 

به نیروهای شناخته شده مخا لفین دولت افغانستا ن قطع  ن  نستا افغانیروهای ما از خروج

با تا کید دوباره  یعنی  –کند  یعنی که ما باید باهم همزمان به همچو اقدا ما ت  آغاز کنیم 

ازهمان روز کمک یروهای خودرا خارج میکنم شما نیزن ن نستا همان روز که ما از افغا

شده   تعین  ما در روز میکه  طع کنید  وهنگاهای خودرا به مخا لفین دولت افغا نستا ن ق



درآن روز بجز مااطمینان میدهم که نیروهای میخواهیم نیروهای خودراخارج کنیم به شما

 دفاع ازخود به هیچ نوع عملیات های نظامی  نخواهد پرداخت  من بار دیگر تاکید میکنم 

رفدار ایاالت متحده امریکا که افغانستان نه باید طرفدار  اتحاد جماهیر شوروی ونه هم ط

من فکر میکنم که چننین   -باشد بلکه افغانستان باید یک کشورمستقل وبیطرف  باقی بماند 

اما من  .پیشنها د زمینه  کار مشرک بین ما را درراه حل مشکل افغانستان  فراهم میسازد

ضوع مورد نظر  باید این تصوررا  بخود راه دهم  وآن اینکه  ایاالت متحده امریکا  درمو

:                                                                                                                          موقف ذیل را  دنبا ل خواهد کرد

است  واجازه دهید که  آنها « گره محکم خورده »اتحاد جماهیر شوروی  با افغانستان  * 

ها ازآنجا بیرون بروند وآنوقت خواهد بود  که امریکا  با انتقادات همیشگی  یعنی شوروی

پس اگر شما  واقعاً چنین موقف را .خود مانع خروج نیروهای ما از افغانستان خواهد شد 

درقبال ما داشته باشید  برای ما سخت ودشوار خواهد بود  تا باشما زبان مشترک پیداکنیم   

ا توافق نظر کارمشترک نمایم  ؛ لذا باید باهم دراینمورد فکر کنیم  ودر موارد چندی باهم ب

که باید  درمورد برحی  از رویکردها  وبرخوردها  کارعملی مشترک نمایم  وبطورکلی 

بطورفشرده وخالصه  دریک مستند  درج  اردرمورد افغانستان  موضوع  جروبحث  ما

                                                                                                              .نمایم 

؛ سعی خواهم کرد  که برای تان  درپاسخ به ایده های که شما بیان کردید :گنرونالد ری

دولت . اراگواافغانستان یا نیک:  توضیح دهم  که چه مشکلی در سر راه است بگذار بگویم

فعلی  افغانستان  دارای نیروهای مسلح است ؛ اگر ما با شما  به چنین موافقه  برسیم  که 

نیروهای نظا می اتحاد جماهیر شوروی از افغانستان خارج شوند و ما کمک های خودرا  

لح به  جنگجویان آزادیخواه  درافغا نستا ن قطع کنیم  وبعدًا  آنها را  قبل  ازنیروهای  مس

پس دراینصورت  آنها در دفاع  ازحق خود  مبنی   -ن خلع سالح  نما یم  دولتی افغا نستا 

بنا   براین  ما فکر میکنیم  . محروم خواهند شد افغانستان  بر اشتراک شان دردولت آینده 

که در چارچوب تصمیم ما با شما  نیروهای دولتی افغانستا ن نیز باید  تخلیه  وخلع سالح 

که این خود  زمینه را  مساعد میسازد  که هردو طرف  با  داشتن حق مسا وی به  شوند 

                                                                                                   . بیرون رفت از مشکل موجوده  تصمیم اتخا ذ نما یند

افغا نستا ن  من    مسله  به  توجه  با :(وزیرخارجه امریکا=    G.shultz)جورج شولتز

یم  ن بدا  بگذار فکرمیکنم  که گروه کار دراین راستا  گا می چندی بجلو برداشته اند ؛ اما 

ن   افغانستاضوع خروج نیروهای نظامی خودرا ازموکه جانب اتحادجماهیر شوروی نباید

چونکه  روند   –لی پیشکش کند ویا به آن ربط دهد وابسته به  نتیجه گیری روند  آشتی م

آ شتی ملی  برای مردم افغا نستا ن زمان گیر است  یعنی که تحقق این پا لیسی آشتی ملی 

به زما ن بیشر نیاز دارد که این را خود افغانها ازراه ها وازطریق مراحل مشخص تعین  

که تا همین اکنون  مفقود است  خواهند کرد وآن به این معنی ومفهوم است که یک عنصر 



میشود که آنرا در اجندای جلسه ای مذاکرات  بعدی در جینوا  مورد بحث ومذاکره قرار 

.                                           داد  که آن عبارت از خروج نیروهای نظامی اتحاد جماهیر شوروی از افغانستان است 

شرایط که قویاً به موضوع مورد بحث مربوط میشود ؛  : میخا یل سرگیویچ گربا چف

موضوع کمک های  ایاالت متحده امریکا به نیروهای  مخا لف  دولت  افغا نستا ن است  

روزیکه  نیروهای نظامی اتحاد جماهیر شوروی از افغانستان خارج میشوند  » وآن اینکه

خا لفین دولت افغانستان  قطع از همان روز باید که کمک های ایاالت متحده امریکا  به م

شود اگر چنین توافق صورت گیرد درآنصورت  نیروهای نظامی شوروی  نیز  دست به 

کدام  عملیات نظامی نخواهند زد واز آغازخروج خود  آتش بس را رعایت خواهند کرد، 

زی   طرف های درگیر  به پیاده  سا(  ایجاد یک دولت ایتالفی )  بقیه موضوعات بویژه 

باید هریک  (  Cordovez)کوردیویز ماموریت درمیا نی  فق شده  به پاتحقق  مواد  مواو

                                                                                                                                     .درحصه خود اجرا ت  نما ید

راکه امروز صبح می گفتم ویا گفتم  آن را دوبار تکرار نما یم  وا آن من میتوانم آنچه     

هم طرفدار   نه و ایاالت متحده امریکا باشدباید طرفدار نه اینکه ما میخواهیم که افغانستان

. وعیر منسلک باقی بماند مستقلن  باید یک کشور نستا بلکه افغا ؛اتحاد جماهیر شوروی 

کشیم  ولی ایاالت متحده  نیروهای خودرا از افغانستان بیرون  میموافقه کنیم  که اگر ما 

ودوام کمک های مالی وتسلیحاتی خودرا به  مخا لفین  دولت افغانستان قطع نکند امریکا 

خواهد شد   تر  موجب آن  بد  این وضع درآنصورت  وضع کاماًل بدتر خواهد شد  و دهد

بنا براین  ما نیروهای نظامی  زیم  خارج سان  انست افغارا از نیروهای خودکه ما نتوانیم 

خودرا با قطع  کمک های  ایاالت متحده امریکا  به مخا لفین دولت افغا نستا ن  وبه عدم  

فلهذا صحبت کردن دراین  –مداخله ودخا لت خارجی ها ازافغا نستا ن بیرون می سا زیم 

اند باشد  ؛ من پیشنهاد میکنم  که مورد ویا به توافق رسیدن دراین راستا  کار خوبی میتو

.                                                                                                                          من بعد پیرامون  این موضوع باید به بحث وگفتگو های بیشتر عملی بپردازیم

گروه  کار جانب شوروی  از حما یت  ایاالت متحده امریکا به  دیروز :شولتزورج ج

نسبت  توافقنامه های رسیده  در زمینه گفتگوها  در مذاکرات عنقریب جینوا اسقبال بعمل 

آمد  ودراین زمینه اقای شولز  گفت که یک عنصر مفقود شده و یا درحال حاضر از عدم 

قرارگیردهمانا جدول زمانبندی  خروج  موجودیت آن عنصر که دربین ما باید مورد بحث

.                                                                         نظامیان  اتحاد جماهیر شوروی  از افغا نستا ن است 

به دلیل    یک کلمه ممکن است  که  : داشت مترجم یا)  میخا یل سرگیویچ گربا چف

درمورد قطع کمکهای  امریکا بگذارید که ( ست رفته باشد  دکرکترجعلی درآغازحمله از

دریک زما نی به توافق رسیم  وآنرا اعالم نما یم   ن نستا لف دولت  افغا به نیروهای مخا

اما اگر شما بخا طر فکرکردن روی این موضوع به زما ن بیشتر نیا ز دارید که درمورد 

از شما دعوت بعمل می ما درحال حاضر  ؛ ولی آن فکر کنید  لطفاً در مورد آن فکرکنید



این خود  بما    برداریم   که  مهای عملی  آوریم  که باید  باهم  مشترکاً در این راستا  گا

ازاینکه ایاالت متحده امریکا  صادقانه درتالش ویا باعث قناعت ما میشود اجازه میدهد  

.                                                                         است   تا که در افغانستان آرامش وصلح برقرار شود

شنهاد  ارایه شد  که ایاالت متحده امریکا  یک طرح وپدرمذاکرات جینوا : جورج شولتز

روز بعد از ( 02)باید ازتحویل سالح های مرگبار به نیروهای  مخا لف دولت افغانستان 

را  از ا فغا نستا ن  خودداری  کند یعنی کمک های خود آعاز خروج  نیروهای  شوروی

که وآن این است  اما یک موضوع دیگر  تا هنوز حل ناشده باقی مانده است ؛ توقف دهد 

منوط   ویا مشروط  سربازان شورویویاچرا روند آشتی ملی راموازی به خروج  چگونه

ا ست که درمتن فشرده  میسازند ویا اینکه طرف شوروی چرااصرارمی ورزد ویا موافق

شده  سند موافقتنامه  نقطه ای درج گردد  مبنی براینکه هردو طرف  از موافقتنامه های  

مربوط به افغانستان  که درآن مذاکرات بین افغانستان وپاکستان درجینوا صورت میگیرد  

                                                                     ؟                                            .حمایت شا ن را ابراز نما یند 

ما این موضوع را   (: وزیر امور خارجه اتحاد جماهیر  شوروی)ادوارد شواردنازی 

که زمان خروج نیروهای  شوروی  به روند  آشتی ملی  که  بطور طبعی  نه می پذیریم 

و منوط نه شمریم یعنی خروج نیروهای ما  یک پروسه طوالنی را دربر میگرد  مشروط 

ما باالی  -از افغانستان دروابستگی به نتایج تحقق  آشتی ملی مورد تاید وموافقه ما است  

.                                                                               این موضوع دیروز نیز درمذاکرات باهم تاکید بعمل آوردیم 

،پایان یافته شمرد  وآن سند این موضوع را میتوان در :یخا یل  سرگیویچ گربا چف م

طریق کانال هیر شوروی وایاالت متحده امریکا ازاتحاد جمااین نشست یان  پااینکه بعد از

.                                                   کار خاصی  در زمینه آغاز خواهد شد  های دیپلومتیک با مشارکت طرف های ذینفع 

                                  .ما دراین  زمینه اعتراض نمیکنیم  : جورج  شولتز

                                                                                     *****                                               
                                                                        بامعاون ریس جمهور ایالت متحده امریکا لمه مکا          

ل                             سا  «دهم دسمبر»جورج هربرت والکر بوش                

                                                                                                                    { فشرده وگلچین}(  8919)                          

 ( CWIHP)برای   وفبنیاد گرباچف تهیه وتدارک توسط  اناتولی چرنی:  منبع

                                                                     گاری گولد نبرگ وترجمه توسط                     

درچهره    شما مالقات کردم میکه  من با دیروز ؛ هنگا : میخایل سرگیویچ گرباچف

گره مشکل را در افغانستان؛ امریکای مرکزی ؛ کمودیا  ید  شما به ارتباط  اینکه چطوربا



وهمین اکنون درخلیچ فارس بخا طر یافتن یک راه منا سب باز کنیم  احساس خوشی را 

من چنین احساس کردم  که ایاالت متحده امریکا  تمایل خاصی برای  ؛ با اینحال ند ید م 

                                                                                      .                                                                                حل این مشکالت ندارد

(  سفیر کبیر شوروی درامریکا)وقتی  که من با دوبریننین   : جورج هربرت والکر بوش

صحبت کردم  او گفت  که به نظر او  حکومت پاکستان نمیخواهد  که کمک های مالی به 

وازترس از د ست دادن کمک ها ی قطع شود   ن  از طرف امریکا تانس فغا شورشیان  ا

امریکا به شورشیان افغانستان ازخود ترس نشان میدهند بناً  ما رک وپوست کنده نمیدانیم  

که چه کاری باید انجام دهیم که به شوروی کمک شود تا که ازاین وضیعت کنونی بیرون 

                                                                                                                                                  . آید

با توجه به موضوع  مشکل افغا نستا ن، من فکر میکنم :  میخا یل سرگیویچ گربا چف

این مشکل که دولت شما میتواند که در صورت داشتن عزم راسخ   به جستجوی  راه حل 

کمک کند، درصورتیکه اگر شما به این موافقه برسید  که با آغا ز روند خروج نیروهای 

نظامی اتحادجماهیر شوروی ازافغا نستا ن شما نیزبیدرنگ کمک های خودرا به مخالفین  

ازافغانستان  یک  می  ما وما برای خروج  نیروی های نظا. دولت افغا نستا ن قطع کنید 

اگراین اتفاق نه افتد ویا اگرایاالت متحده امریکا  ،خاص را تعین میکنیمیخ روز ویک تار

عمل  کند ( شما خودتان را دریابید  که بتوانید خودرا بیرون آورید) بر این اساس واصل 

دراینصورت کل مشکل به تعویق خواهد افتاد،اگرما به خروج نیروهای خود  ازافغانستان  

کمک های خود برای مخا لفین دولت افغانستان  کما فی السابق  آغاز کنیم  ولی امریکا به 

انم  که  دوام دهد دراینصورت درافغانستان  یک جنگ خونین آغاز خواهد شد  ومن نمید

ندارد   اتحاد جماهیر شوروی  هرگز  قصد  -آن وقت ما چه کاری را به پیش خواهیم برد

بلکه میخواهد  که افغانستان   زد تی  سالیس که افغانستان را  متصل به یک سیستم  سوسیا

                                                                                                                . به حیث  یک کشور  آزاد ومستقل باقی بماند

ر  امریکا وما بگونه  ا نحصا ری  خواهان  رژیم   طرفدا  :جورج هربرت والکر بوش

.                                                                                      درا فغا نستا ن نیستیم  چونکه این سیا ست امریکا نیست

می که وما نیزبه نفع  اتحاد جماهیر شوروی ویا رژی :میخا یل سرگیویچ گربا چف

ن   نستا فغا که ابلکه ما خواها ن آن هستیم    ستیمدرا فغا نستا ن با شد نیطرفدار شوروی 

ن   نستا ن افغا ید  به شورشیا شد  لذا امریکا یی ها نیز  نه با بعنوان یک کشورمستقل  با

؛ ما با ید  این موضوع را  جدی بگیریم  .تی  خودرا ادامه دهد لی وتسلیحا کمک های ما

وباداشتن اطمینا ن کامل درراه ایجا ددولت ایتالفی گامهای عملی رابرداریم  ودرصورت 

رضایت و موافقه ما وشما وتمام نیرویهای  سیاسی  داخلی  موجود درافغانستان  میتوانیم 

.                                                                  ست آوریمهمین االن باداشتن فرصت خوب از اقدمات خویش نتایج عملی را بد

                              ****                                                                                                            



وزیر  ضبط یک گفتگو میخایل سرگیویچ گرباچف  با 

   فبروری   ماه  (88)؛«کرشنا چاندرا پانت» دفاع هند 

                                                       (8911)سال                      
 ( CWIHP)برای   وفبنیاد گرباچف تهیه وتدارک توسط  اناتولی چرنی:  منبع

                                                                                                                             گاری گولد نبرگ وترجمه توسط                     

لطفاً تمنیات وارادت نیک من رابه راجیو گاندی برسانید  :میخا یل سرگیویچ گربا چف 

دل  اطالعات  از طریق کانال های مختلف  به ارتباط   از اینکه با داشتن همکاری ها وتبا

                                       وضیعت منطقه  ازآنجایکه منافع هردوی ما درآن نهفته است  به آن ارزش بسزای میدهم 

اندی نخست گهمچینن از شما واز جناب سفیر میخواهم  درخواست کنم که  به راجیو  من

شد نه کرکتر  نی با هیت جها ماکرکترو  دارای یک  ممکن است  که ی راوزیریک نظر

.                                                                        ست آمده است نید  نظری که درنتیجه تحلیل وتجزیه همه جانبه بد وماهیت سطحی برسا

از حلقا ت  ومجزا    یز گروه متما  ما می بینیم که محا فل ارتجاعی درغرب  به حیث    

نیروهای   دیگر هند  و  واقیعتگرایان نگران این هستند  که چرا اتحاد جماهیر شوروی ،

ین  گروه ها  ا  مترقی  وپیشرو  سیاست پیشگام  جنبش عدم انسالک را  دنبال میکنند   ؛

مواضع خود هستند تا اگر بتوانند  جد وجهد  تحکیم ونیروهای ارتجاعی غرب  اکنون در 

راهی راسراغ نمایند  که ابتکار عمل  نیروهای  مترقی وترقیخواه  را که بخا طر تقویت 

امنیت  وبخاطرفراهم آوری بهبودی در روابط ومناسبات بین المللی  درتالش اند ؛ تالش 

روهای نظا می های  آنها را مختل سا زند  چونکه تالش های نیروهای مترقی به نفع  نی

.                                                                                                                وجنگ طلب نیست 

علیه  ونه شخصیگببنا براین  آنها یعنی این گروهای ارتجاعی غربی دراین  آواخر        

شوروی  آغاز  به تخت وتا زنموده  اند وتالش تحاد جماهیر  ا  سفارت وجنرال سکرتری

بخرچ میدهند که بوسیله سیا ست داخلی وخارچی خود هرآنچه را که درتوان دارند  مانع 

تالش های ما شوند ویا این عمل وخواسته ای  انسا نی مارا لکه دارسا زند  وما می بینیم  

قات غرب  بی خبر نبوده که راجیو گاندی  ودیگر شخصیت های مترقی ازاین نیت بد حل

که  با ید درنظر با شد   مهم وجدی است  واقیعت  خود یک  و آنرا نا د یده نمیگیرند واین

وبوضوح میتوان اذعان کرد که برای آنها همین االن دوران نا امیدی ووحشت فرا رسیده 

وی  بگونه مثال ،اتحاد جماهیر شور -است  وآنها درصد د  تقویت خود سخت درتالش اند

.                                                                                هند  ودیگر رژیم های مترقی  برای آنها بمثا به  استخوان درگلو شده است

ه گی عبورکرد وآنرا واما درعین حال غیر ممکن است  که از چیزهای دیگری به ساد    

برای اکثر  نیروهای ای مشترک وابتکارات صلحجویانه ما نجمله تالشهوازآنادیده گرفت 



مردم جهان  قرار گرفته   یت  اکثریت مترقی  لذت بخش وگوارا است  چونکه مورد حما

شت  که مردمان واقیعتگرا  ومتواضع با گذ است  که با درنطرداشت همین واقیعت است 

مهم  ودرحال رشد ونموی فکتور  یل می شوند که این خود یک هر روز به سمت ما متما

                                                                                                          .  شد ومردم به آینده ای خود خوشبین میشوند خود میبا

؛ من از روزهای سفر شما به دهلی  بیرکل ممنون اقای د:را پا نت  کرشنا چا ند

ووقتی را که باهم یک جا صرف وباشما مکالمه نمود یم از یاد آ وری آن لذ ت می برم ؛ 

من نه تنها که اظهار نظرهای رسمی شما را  به یاد می آورم بلکه شماره  شما را نیز به 

                                                         .      «81/861809پرونده تاریخ جنگ سرد بین المللی  شماره »یادارم  

من تاثیر ژرفی گذاشت ازآنجایکه  اظهار نظروایراد بیانیه شخصی امروز شما باالی        

ست  داخلی  سیا ن درهمخوانی با شوروهیجا با   موزون تواممات شما درجمالت ادای کل

ای شما  که اًل بسیاری از نظرات وایده  هواحتما –بود  وخارجی  اتحاد جماهیر شوروی 

  به هیچ وجهه ازمسیری را که خود انتخابدر بیا نیه اظهار شد سخت ودشواربوداما شما 

نموده بودید عقب نشینی نکردید  وهمان مسیر انتخاب شده را قاطعانه دنبال کردید ؛  قابل 

با سعی وتالش های که که من خوشبینی خودرابه نسبت به اظهارات شما  یادآروری است

تالش ها شما  د بود به اشتراک میگذارم اهتوام با فرایندهای مثبت درجهان همراه خوشما 

که نسل جدید رامتوجه می سازید  که الزامات عصر هسته ای  ویا این نیاز را درک واز 

آن خود کنند  که اوردن  تغیرات درجهان  باید  برحسب راهنمایی های  علم وتکنالوژی  

صورت گیرد، من فکر میکنم که شما این نسل جد ید را  به منشور ارزش ها وبه منشور 

فاهیم بهتر راهنما یی میکنید  وبه  آنها راه  را نشا ن میدهید  که آنها بتوانند از ازدرک م

.                                                                                      نبض وروح وروان مردم را لمس کنند

  از صحبت ام  که  به نسبت همچو ارزیابی ما من از ش :میخا یل سرگیویچ گربا چف 

         .                                                                                                                            نمودید اظهار تشکر مینمایم 

تامین امنیت  بسیا ر  و برای صلح  آوایل وامید ها در آرزو ها   :کرشنا چا ندرا پا نت

که این خود میتواند کاماًلدرخوراهمیت وبی نظیر پند ا شته شود ویاآنرا وقوی تربود یاد ز

اش  روشنرادرمسیر( صلح)اما شما این موفقیت را بدست آوردید که این خواستهتلقی کرد

دور میان برد و امضای توافقنامه های موشک های  { 7891 ل مبر سا سا د}  قراردادید

که یک گام مهم  بخا طر تامین صلح بجلو  میبا شد  تا جا یکه   (INF  قرارداد)کوتاه  برد

ما همین اکنون به صورت غیرصبرانه درانتظارگامهای بعدی شما از آنچه که درصحبت 

خود به آن تما س گرفتید میبا شیم  یعنی درانتظا ر دستاورد توافق  در مورد  سالح های 

                                                              .                                 ستراتیژیک

شما میدانید  وآن اینکه تصوری ایجاد شده بود  که نه :  چف میخا یل سرگیویچ گربا

ونه هم حلقات   ها وجمهوریخواه های امریکا الت متحده امریکا ونه هم دموکراتکنگره ایا



ور  خویش اجازه نمیدادند ند ویا به مسولین امنزدیک به ریس جمهور امریکا  موافق نبود

توشیح  شود یعنی   درراه توافقنا مه  محدود کردن  سالح ها  وموشک که این توافقنا مه 

.                                                                                      های برد متوسط  سنگ اندازی میکردند      

.                                                                                                      بلی این ممکن است : ندرا پا نت چاکرشنا 

قبل نقشه های  مشخص شان را تقسیم آنها دربین خود از: میخا یل سرگیویچ گربا چف

یکه ممکن  که به همچو توافق  تا آنجاکرده بودند ولی ما باوجود آن درارزوی آن بودیم  

در جهت محدود  کردن  همچو است  هرچه زودتر برسیم وآنها را  حد اقل یک گام بجلو 

                 .                                                                                                                            نیم   بکشاسالح ها 

اگر آنها  نمیخواستند که به توافق برسند  ویا نه میخواستند که   :کرشنا چا ند را پا نت 

توافق کنند پس آنها مجبور بودند ویا مجبور هستند که باید از همچو موقف خود دفاع کنند 

                                       .                      که البته این خود  چندان کار آسا ن وسهل نبوده و نیست 

بلی این چنین  است  اما آنچه که تصور آن میرور این :   میخا یل سرگیویچ گربا چف

                 .                                                               است که فشارهای دوره مبارزات انتخاباتی شاید که تاثیر درکل وضیعت موجود بیاندازد

 نیکه تعدا کسادر ایاالت متحده  امریکا  ممکن  اما درعین زمان :نت اندرا پ کرشنا چا

حما  یت از صلح  می کنند  درحا ل رشد با شد  بخصوص درمیان امریکایی های عادی 

  .                                                                                                        ونورمال 

مه میدهیم ولی من درموردهمکاریها به مردم افغانستان اداما تماس های خودرا با شما      

  اکنون دراینمورد نمیتوانم چیزی  جدیدی  را بطورقاطعانه بگویم  ولی آنچه را که میتوانم

گرفتن  ست  با بددر ا ینجا  بعرض  برسا نم  این است  که ما چنین می اند یشیم  که شما 

میتوانید استوار وسریع وسنجیده شده خود سرانجام  ارعمل  ویا با برداشتن  قدم های ابتک

موجود است آن موانع را ازسرراه خود بردارید  معضلهخطرناکی راکه دراه حل  موانعی

                                                                                  .  وبه هد ف که برگزیده اید  با حذ ف تشنجات داغ  میرسید  ویا نا یل  می آید

که به آنها ازطرف همین اکنون یک گروپی ازرفقای ما  :گربا چفمیخا یل سرگیویچ 

و  بکارگیریاز  گذارش  یک  تهیه  مصروف  حزب اختیارات  تام داده شده سیاسییدفتر

با درنظرداشت دوکتورنجیب هللا وبین ماکه دراین آواخرتی  اخرین اقداماشکل پیاده کردن 

                                                                                                .شند خوشبینی نجیب  از وضع موجود صورت گرفت  میبا

واو این   من فکر میکنم  که داکتر نجیب هللا  یک مردی دارای  پتا نسیل بزرگی است    

مچنین ومن ه.پتا نسیل نیرومند خودرادر اوضاع واحوال جدید به یقین که نشان خواهد داد

دل نظریات   تباحفظ وادامه تما سها، به زوشما نیا که ما اینچنین می اند یشمدرعین زمان 

که این وضع   دید گاه های که  توجه مارا به تصویری  میکشا ند ودید گاه ی خود  داریم

                                              .موجود خارج ازکنترول ودرجهت نا مطلوب انکشاف وتوسعه می یابد 

به امریکا یی ها معلومات دادم  که ما آ ماده هستیم  که   وقتی که من در واشنگتن بودم    



نیروهای نظامی خودرا ازا فغا نستا ن خارج سا زیم  وبه ارتباط  برداشتن گامهای عملی  

دراین راستا  میخواهم که با  شما درموضوع  مورد نظر به بحث  وگفتگو بپردازیم  ولی 

امریکایی ها  از بحث پیرامون این موضوع  خودداری کردند  چونکه آنها  میخواهند که 

افغانستان دوام داشته با شد  تا که این وضع نا بسا ما ن وآشفته برای این وضع  آشفته در 

                                                                                                                                   . آنها  زمینه را مساعد سا زد که درمنطقه وبخصوص در پا کستا ن حضور داشته باشند

ن واقیعت بادرنظرگرفتن ای رونالد ریگناما موضوع قابل یادآوری اینکه تیم ویا رفقای    

با حضور  ماندن  موضوع ایجادحکومت ایتالفی را درافغانستانکه اتحاد جماهیرشوروی 

  ل  شوروی استقباویا به آن ربط نمیدهدازاین پیشنهاداتحادجماهیر گره نمیزندنیروهای خود

 آنها  چنین به نظر میرسد  که حضور سربازان شوروی  درافغانستان زیرا به باور.کردند

اما پاکستا نی ها               . مارا قادرمیسازد که  به نفع داکتر نجیب هللا براوضاع  نفوذ داشته باشیم

موافقتنامه اکنون میگویند که آنها تا زمانیکه حکومت ایتالفی درافغانستان ایجاد نشود سند 

                                                                                  .                                                                                                                             را امضا نخواهند کرد

ی ما از افغانستان  فکرمیکردند که اعالم اماد گی خروج نیروهای نظامامریکا ییها قبالً    

اماده گی خودرا از موضوع اهنگامیکه ماوداکترنجیب هللا ام،تی است  تبلیغاتنها یک شعار

نیکه  هندوستان  از این عمل واقدام  خروج  سربازان ما از افغانستان  اعالم کردیم  وزما

بصورت بی  ایاالت متحده امریکا آنها حلقات غرب ودراساستقبال وحمایت بعمل آورد ما

شرمانه واشکار  دست به مداخله زدند ودراه  رسید ن به صلح  وامنیت  درمنطقه  سنگ 

اندازی کردند چونکه آنها می بینند که ا تحاد شوروی  ونجیب هللا  وهند  با اطمینان کامل  

چندی زدند  تاموانع چندی را ایجاد  نند د ست به مانورها واقداماتدراین راستا عمل میک

                                                                                                 . کنند

با برداشتن    میخواهد  که اما  شما   (Triloki  Nath Kaul) تری لیو کی نات کاول      

.                                                                                            شه کشتی  باد را ازبادبان بیرون  اوریدقدم درعر

نیز وجود دارد  وآن   نگرانی ن  زمینه های برای  درعین زما:  کرشنا چا ندرا پا نت

زمینه   – اینکه  امریکا یی ها برای پاکستانی ها زمینه ها مساعدی را بوجود اورده است

کستانی ها  به درنظرداشت ارتباط بین زمینه مساعد نخست و زمینه پانخست وبهترین که 

                                        .                         رایی دارند گمساعد بهتر اصرار برایجاد یک حکومت بنیاد

.                                                                                کاماًل درست است :   چف میخایل سرگیویچ گربا

ندارد به   عالقه  هیچ کس(ایجاد حکومت بنیاد گرا)دراین مورد  :را  پا نت  کرشنا چا ند

  .                                                                                                                     ن جز از پاکستا

ما وشما با ید  در این مورد  جدی فکر کنیم  نه تنها  –بلی  :  میخایل سرگیویچ گربا چف

.                                                             دست به عمل زنیم  فکر بلکه با ید چیزی بکنیم  ویا

فکرمیکنم شما با گرفتن ابتکار عمل  دردست خود   آنچنانیکه ما   :کرشنا چا ندرا پا نت 



                                                                  .بیشتر دقیق  د نبا ل شود  بجلو آمده اید وضرور نیست  که وضع بگونه ای

ما  یک گروپ خا صی را  ایجاد کرده ایم   که به این :   چف یل سرگیویچ گربا میخا

موضوع رسید گی نما یند که وزیردفاع ودیگر رفقا ی ما اعضای  این گروپ  رسید گی 

                                                                 .                              میبا شند

یک چشم اندازدیگر به ارتباط وضع این است که اکنون دراینجا :  کرشنا چا ندرا پا نت

ین ذخایر سالح ها را در موضوع وجود سالح ها زیاد انبا ر شده است که امریکا یی ها ا

ن  ها گذاشته است که مورد استفاده مجاهیدنی پاکستایاربجا کرده اندوآنرا به اختجاپاکستان 

افغانستان قراربدهد؛پس آیا این امرغیرممکن به نظرمی آید که درچارچوب موافقتنامه  ها 

بخصوص موشک ها ستنگر  که بد ست تروریست ها  . این سالح ها  ازبین  برده شود 

ی ملکی را سرنگون ودرمنطقه گذاشته شده است که با بکار برد ان موشک ها  هواپیماها

.                                                                                       هرج ومرج را بوجود می آورند

؛ ما میتوانیم  که این  موضوع را باال کشیم وانها بلی   :چف  یل سرگیویچ گربا میخا

مورد سالح های  شوروی   بد ست سربا زان  شما   نیز میتوانند که برخ ما  کشند  که در 

پس به باال کشیدن موضوع سالح ها  ممکن است که روند مذاکره    درافغانستان چطور؟

این  موضوع را   –رهها کنیم  هرا لخت وبرهن نجیب هللامختل گردد  وما نمیخواهیم  که 

پیگیر خود دولت کابل را  به راجیو  گاندی  نیز برسانید  که ما با صرف مساعی  جدی و

مینما یم  وهر آنچه که   یه  بادرنظرداشت ضرورت ونیازمند یها نظا می  همه جا نبه تقو

البته که پیش بینی  کردن – کمک مینما یمن را دراین زمینه دولت افغا نستا وان داریم درت

هرموضوع آسان وساده هم نیست ومشکل است که هرچه را پیش بینی کرد،امریکا یی ها  

ویا نه تنها که آنها میتوانند که وضیعت را هرچه تشد ید کنند  واین را چرا ما فکر میکنیم  

که آنها   وما باید دراین مورد چگونه  برخورد و رفتار کنیم  چونکه دور از امکان نیست

.                                                                                                           نقاب های خودرا از رخ شان بر ندارند

چند کلمه در مورد مرز بین هند وپاکستان تاجایکه دراین نزدیکی :   کرشنا چا ندرا پا نت

                                                                                                  ( Siachen Glacier)تمبرواکتوبر در منطقه یخچال سیا چنها  یعنی در ماه های سپ
و  هندو مرز  هیمالیادر  قراقرومکوه  در شرق رشته( Siachen Glacier: انگلیسی) یخچال سیاچن

در قراقروم و  یخچال طبیعیترین  کیلومتر، طوالنی ۶۷یخچال سیاچن با طول . واقع شده است پاکستان

 ۵،۶۵۷ارتفاع نقطه آغازین یخچال . زمین است های قطبی سرزمینال طوالنی در خارج از دومین یخچ

در  ۴۸۹۱های آن از سال  تمام محدوده یخچال و شاخه. متر است ۷،۷۲۶ی آن متر و ارتفاع نقطه انتهای

درگیری رخ داد وما با وجود تلفا ت وضایعا ت بشری  حمالت (    . کنترل دولت هند است

پاکستانی ها را دفع کردیم که اکنون  وضیعت در آنجا نسبتاً آرام است  ولی اطالعاتی در 

.                                                              ها  قصد جمله مجدد را دارند زمینه موجود است  که پاکستانی

فکر   یا یک نظرو« گاندی»من فکرمیکنم که نخست وزیر :  چف یل سرگیویچ گربا میخا

که ضیا والحق  ورژیم کشورما باید همسان :یکه او گفت زمانخوبی را اظهار کرده است 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%B1%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%AE%DA%86%D8%A7%D9%84_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%82%D8%B7%D8%A8%DB%8C


نورهای  انوری زد  ما نیز باید  دست به ماباداشتن آزادی حد اقل خود دست به مپاکستان 

                                                                                                       .بزنیم 

بوجود آمدن   آنچنانیکه شما میدانید دراینجا  نمود ویا منظر  از :   کرشنا چا ندرا پا نت

یک زنگ خطر بسیا ر جدی وجود دارد وا ین زنگ خطر جدی  در مورد  ایجا د شد ن  

.                                                                                                                  سالح های هستوی درپاکستا ن است 

از سوی ایاالت متحده امریکا  دریافت میکند  مبلع در حدود کمک های را که پاکستان     

وپاکستا ن ملیارد آن  کمک های نظامی  به پاکستان است ( 1،8)است که ملیارد دالر( 6)

؛ این ارزیا بی   ما ا ست   همین اکنون در استا نه دستیا بی به سالح های هسته ای است

که یک مشکل جدی را درقبال خود بوجود وهمچنا نیکه ارزیابی شما نیزازوضع میبا شد 

                                                                                        . خواهد آورد

وتالش نمودیم  که   عمل صادقانه پرداختیمم بود ویا میتوانستیم  به اقدام وما تاجایکه الز  

لت ایجاد شده  است   حااکنون این وضیعت ویابهرصورت –بکاهیم از تشد بیشترموضوع 

اقتصادی   والزمتن  آن  نیزوجود دارد اما ا لبته  که ما منا بع  سرشار که امکان برانگیخ

معضله نداریم  ولی بهرصورت  امنیت طر جلوگیری  از پیشرفت این  واجتماعی  را بخا

معمای غیر  قا بل  حل  داریم    بنا براین  ما  در جلو خود   یک. ما اهمیت بسزای دارد 

.                                                                                               وآن اینکه مردم ما به ارتبا ط این موضوع  واکنش شد ید نشا ن میدهند

بودیم  من وقتی که ما درهلی  گفتگوی  است این ادامه :  چف یل سرگیویچ گربا میخا

که موضوع در خور اهمیت است  که باید دراین مورد   موقف خودرا قاطعانه کنم میفکر

که این موقف قاطعانه ما ازماجراجوی در پا کستان  مبنی براستفاده بردن  از  حفظ نمایم 

ومن  فکر  میکنم که این ارزیابی ، ادامه  –تحقق برنامه ی شا ن  تا حدی خواهد کا ست 

ما  که دردهلی صورت گرفت میبا شد  ا ما با ید  برای  همیشه  نا ظر اوضاع  ارزیا بی

      .                                                                                                                            با شیم 

----------------------------------------------------------------------                                                                                       

 ادامه دارد                         

                      *****                                                                                                          

   قسمت ششم                       


