
 
 

 

 3تر 1 هل :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئمن یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ هیله، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 باشد ینم نین آناللزوماً نظر افغان جرم سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول
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 پاکستان یاردو" یشرکت سهام"
 

 شیخو اریرا در اخت یپاکستان، دولت یدارد، اما اردو یئدولت اردو هر
 .دارد
 نهفته است. آژانس یقابل تأمل یقتیمروج در پاکستان حق یشوخ نیا در

 یهزار نفر ۰۱۱ یاردو یتجارت یامپراتور متی" قترزی"رو یخبر رسان
 .نموده است نیتخم ییکایدالر امر اردیلیم 1۲پاکستان را 

 آن را میاز ن شیگذرد، ب یدولت پاکستان م اتیکه از ح یدهه و اند شش
 نیدولت حکومت کرده اند. اگر چه ظاهراً قدرت در ا نیا یباال انینظام

 نیپُر نفوذ تر ۀقرار دارد، اما اردو به مثاب یملک تیکشور در دست حاکم
 یباز  یکیمانده است. پاکستان  یباق یاقتصاد ۀمنجمله در عرص رو،ین

 .دارد زین یحال سالح اتوم نیباشد که در ع یم نیزم یرو یکشور ها نیثبات تر
را برمال ساخت که  یتیواقع د،یبردن "اوسامه بن الدن" گرد نیکه منجر به از ب کایخاص امر یروهاین اتیعمل
 :ها بر آن باور نداشتند یاز پاکستان یاریبس

 

 انیامدهد که نظ یمثمر. معلومات دست داشته نشان م ریاست غ ییرویپاکستان نه تنها غرق فساد است، بلکه ن یاردو
 کوپتریلیقاعده" ه"ال ۀمنزل سرکرد یکیکه در نزد افتندی یآگاه یصرف زمان کایامر یبحر یقوا ۀاز حمل یپاکستان

پاکستان به هوا بلند  ییهوا یقوا 1۰اف  یها ارهیط کهی"بلک هوک" سقوط کرد. زمان یاز نوع کایامر یکوماندو
 .قلمرو پاکستان را ترک کرده بودند کایامر یکوماندو یشدند، قوت ها

 :پاکستان را متفرق ساخت ۀمذکور اذهان عام ۀواقع
 

ز آن ا گرانیها استقالل کشور شان را نقض نموده است... د ییکایکنند که امر یم دیتأک دهیگرد نیخشمگ یبرخ
 ۀدو ساعته از مقر ادار ۀو در فاصل ینظام گاهیپا یسال در همجوار ۲از  شتریسامه بن الدن" باناراض هستند که "

 ....برده است ی." به سر می. اس. آیپُر قدرت "آ
 

ردند، ک یم ی"بن الدن" را نگهدار انهیمخف یپاکستان انینظام ایبدهد:  شتریتواند به موضوع وضاحت ب یم لیدل دو
خبر بودند. در هر  یزنخ شان ب ریهستند که از حضور " اوسامه " در ز یمسلک ریهم آنها آنقدر کم ظرف و غ ای

 نیا یاردو ینعیپر قدرت، همه کاره و مثمر،  ازمانو مفسد پاکستان س یملک ۀدر عقب ادار ایحال، تصور آنکه گو
 .از آب بدر آمد زیباشد، مبالغه آم یم کایقرار دارد و متحد امر دهدیم لیکشور که ستون فقرات دولت را تشک

 شتریپاکستان " را با دقت ب ی" اردو ۀدیتا پد داردیاز پاکستان وام رونیرا در داخل و ب لگرانیفوق الذکر تحل قیحقا
 قرار گانشیو در خصومت با همسا یمیکه در حالت آماده باش! دا گر،ی. مانند هر کشور دندینما یابیو ارز لیتحل

 اهداف قیبوده، بلکه مکلف به تطب یدفاع فیانجام وظا بهنه تنها موظف  یاوضاع نیباشد، اردو در چن داشتهیم
 .باشد یگوناگون و گسترده م

مستقل  دولت ثیهندوستان جدا ساخته شده و به ح ۀقار مین ۀپس از آنکه پاکستان از بدن یعنی نسو،یبد 1۴۹۱سال  از
از  رشتیهند، که به مراتب ب میاست. با در نظرداشت نفوس عظ دهیسه بار با هند جنگ نکشوریعرض اندام نمود، ا

را عقب  نیچ ۵۱۵۱که نفوس هند در سال  دهدیم انسازمان ملل متحد نش ۀمنتشر یباشد )آمار رسم یپاکستان م
 .انسان تقرب خواهد کرد( اردیلیم میو ن کیبه  تشیگذاشته و جمع

 نیماش ینگهدار یاقتصاد آن است برا یقابل برداشت برا ریرا که غ شیخو یدر آمد خالص داخل ۵۰۲آباد  اسالم
ه ک ردیگ یرا در بر نم کایامر یدالر اردیلیم نیچند ی. مبلغ فوق الذکر کمک هارساندیخود به مصرف م ینظام

 .دهدیقرار م کستانپا اریپاکستان در اخت یاردو ۀاعاشه و اباط ز،یبخاطر آموزش، تجه
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 :ها یبا دشوار یدوست
نقش محروم  نیبود. هند از ا ایدر آس کایامر ۀمتحد االتیمهم ا نیاز متحد یکی" جنگ سرد " پاکستان  یسالها یط

تحاد ا یبود. هنگام هجوم قوا کینزد یداشته و به اتحاد شورو یستیالیسوس یبود، چون اقتصاد مشابه به کشور ها
مالً ع نکشوریدر قلمرو ا یآموزش ی: در کمپ هاردک یرا باز یدیپاکستان نقش کل یبر افغانستان، اردو یشورو
ً یرا کسب کرد که نت ییروی" در آن دوره نفوذ و ن یاس آ ی. " آدیگرد جادی" ا ی" طالبان یاردو  یجد یتآنرا به قو جتا

 .در داخل کشور مبدل ساخت یاسیس
 .را بدست آورد ی" برخالف انتظارات " واشنگتن سالح اتوم یاس آ ی" آ تیریپاکستان در اثر نفوذ و مد دولت

خود به  کیخدمات اتوم ۀ" به عرض یاس آ ی" آ ۀادار تیپاکستان در اثر حما یبمب اتوم جادگریخان، ا عبدالقادر
از معامله  یکی نیح یمعمر قذاف ایبیآنزمان ل کتاتوریپرداخت. د یشمال یایتا کور ایبیاز ل ایمستبد و خشن دن یها میرژ
به آنکشور از پاکستان مواصلت کرده اند. از  یسالح اتوم دیلو عناصر تو اتیها با غرب افشاء ساخت که جزئ یگر

 کهیقرار دارد، در حال یخانگ فیکه موصوف در توق ودشیهمان روز به بعد در مورد " قادر خان " معموالً گفته م
 .برد ی." به سر می. اس. آی"آ تیتحت حما قتیدر حق یو

کردند، بدون شک حلقات مذکور  یم یو نگهدار هیحما انهیدر پاکستان مخف یکه " بن الدن " را حلقات میریبپذ اگر
اداره  نیا تیصورت در رابطه به مثمر نی" بوده اند. در ا یاس آ یکشور، " آ نیا یاستخبارات نظام ۀمربوط ادار

. " از جانب دینما یاز مهمان خود )اسامه( پاسدار انست" نتو یاس آ یسو " آ کیمختلف باشد. از  تواندیم اتینظر
حال از آنها پول بخاطر مبارزه  نیدر ع دادند،یم بیها را فر یئکای." پنج سال مکمل امری. اس. آی"آ نیمأمور گرید

 !اوردندیبدست م زین زمیبا ترور
آباد " را به راه انداختند عبارت از  بتی" ا ۀدر رابطه به سانح قاتیاسالم آباد که تحق یملک ۀادار یرسم یریموضعگ

نبوده،  ییکایامر نایبودن نظام یبودن و فن یکمتر از مسلک ،یپاکستان انیبودن نظام یبودن و فن یآن بود که: " مسلک
 " ...کنند ری" اسامه " رهبر " القاعده " را دستگ ندقادر نبود یمتماد یسالها یط زیها ن ییکایامر
" منافع متضاد با آنها را در  یاس آ یندارند در مورد آنکه " آ یدیو اروپا ترد کایامر یاسیس لیمسا لگرانیتحل

طالبان  " بی" که در ترک ی" حقان یستیترور ۀ" آرزو ندارد با شبک یاس آ ی. بطور مثال " آکندیافغانستان دنبال م
است که در برابر نفوذ هند در افغانستان  ییروی" ن ی" حقان ۀک" شب یاس ا ی" آ ۀدی" قرار دارد مبارزه کند. به عق

 .نددانیم ادیبن یاستدالل اسالم آباد را ب نیا یاسیس لیو صائب نظران مسا نی. ناظرکندیم یستادگیا
کشور وجود ندارد.  نیپاکستان در ا یقابل عمل به جز اردو یروین چگونهیدر آن است که ه یمشکل اساس اصوالً 

مراودات با آنها  ریو سا یکه مالک بمب اتوم هم است، همکار یدر کشور انیاسالمگرا دنیدر صورت به قدرت رس
ان در ُکل پاکست یکه اردو شودیبود. گفته م خواهد یپاکستان انیبا نظام یمثمر کنون ریغ یبه مراتب بدتر از همکار

 .ستیمصاب ن یمذهب تیافراط روسیبه وا
 

 :دولت نیدر ب یدولت
 " قهیصد شهیهستند. " عا دخلیاز افسران آن در فساد ذ یقابل مالحظه ا یو بخش یپاکستان، حداقل رهبر یاردو

به چاپ  .Military Inc را تحت عنوان یکتاب۵۱۱۱در سال  نکشوریدر ا یاسیس لیاز صائب نظران مسا یکی
نموده است. "  یابیارز یئکایدالر امر اردیلیم 1۲ یپاکستان انینظام انیکه در آن " دوران فساد " را در م دهیرسان

 یصاداقت یها تی" خاطر نشان ساخت که ابعاد فعال ترزی" رو یبا آژانس خبر رسان یمصاحبه ا نی" ح قهیصد شهیعا
 " .در پاکستان " خارج از تصور است انینظام
گ بزر یحال عرصه ها نیها هستند. در ع یها و کلچه پز ییمالک نانوا یاز مناطق حت یدر برخ یپاکستان انینطام

 .قرار دارند انیعمدتاً در دست نظام زیمنقول ن ریغ یها تیهمچو نفت، گاز، گندم و ملک یاقتصاد
که  دهدینشان م ینموده است. معلومات رسم سیتأس Fauji Foundation انرا تحت عنو یپاکستان " فاند یاردو

به  یفاند انیحال نظام نی. در عردیگیبضاعت کمک صورت م یب یپاکستان ونیلیم 1۱" فاند " مذکور به  قیاز طر
باشند. " فاند"  یاردو قرار دارد دارا م نیوبکه کامالً و صرف در خدمت منس Army welfar trust "نام "فاند رفاه

بانک " پاکستان را که  ی" عسکر یۀاز سرما یا مهیاز شرکت ها بوده و ضمناً مالک ن یمذکور در اصل مجموعه ا
 .دارد شیدر بطن خو دهدیم لیرا تشک نکشوریا یاز مؤسسات بزرگ مال یکی

ا ر یمثمر مدن تینها یها اتیلتا عم سازدیپاکستان موقع آنرا مساعد م یها به اردو هیداشتن همچو سرما اریاخت در
شان دادند. از خود ن شیپ یفالکتبار چند یزیکشور هنگام آب خ نیا انیرا که نظام یتی. بطور مثال فعالاندازدیبه راه ب

 یرجمهور وقت " زردا سی. رئدیکامل خود را به اثبات رسان یفو کم ظر یتیصالح یفوق ب ۀبروز واقع نیحکومت ح
نجات مردم قطعات کوماندو  یبرا انیبود، نخواست به وطن برگردد. اگر نظام سیدر پار ی" که مصروف مسافرت

و  یولتد ۀها از بودج افتی. افزون بر دربودیاز تصور خارج م انیکردند تعداد قربان یپرتاب نم کوپترهایلیرا در ه
 .آورد یبدست م زیرا ن کایامر ۀوافر و سخاوتمندان یمسلح پاکستان کمک ها یمنابع داخل اردو، قوا
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 :ادامه خواهند داشت کایامر یها کمک
بر منجمد ساختن کمک  یمبن یآوازه ها کایبردن " بن الدن " در داخل امر نیآباد " و از ب بتیاز هجوم بر " ا پس
 کهیطور .رسدیمحال به نظر م یاقدام کی نیچن یکنون طی. اما در شراشوندیبلند م گاهیبه پاکستان گاه و ب ینظام یها
 ونیلیم 3۱۱مبلغ  بیعنقر کایامر ۀمتحد االتی: " اداد، خبر" ترزیپاکستان به آژانس "رو یاردو نیاز منسوب یکی

 یقرار خواهد داد." کمک ها زمیدر راه مبارزه با ترور نکشوری"جبران مصارف ا یاسالم اباد برا اریدالر را در اخت
 ازپاکستان  نسویبد ۵۱۱1. از سال رندیگ یصورت م CSF "فاز ائتال تیمتذکره در چهارچوب پروگرام "فاند حما

 .دالر بدست آورده است اردیلیم ۹ هیعشارا ۱ قیطر نیهم
 .زدیخینمبر کایامر یرسم ۀبودج یپروگرام خاص بوده و از فقره ها کی"  تالفیاز ائ تیتذکر است که " فاند حما قابل
کمک ها وجود  نیا یو هدفمند تیمثمر ت،یدر مصلحت، معقول یمتعدد یها دیشک و ترد کایامر ۀجرگ یولس در

 .دارد
 تیآنرا که کمک ها در چهارچوب "حما ینتوانستند اسناد اثبات۵۱۱۲در سال  یئکایامر نیخور توجه است که مفتش در

 .ندینما افتیدر رندیگیاز ائتالف" هدفمندانه صورت م
 یمک هاک افتیدارد. در ُکل دولت پاکستان وابسته به در ازین کایامرپول از  افتیبه در داً یاکنون شد نیآباد هم اسالم

 شیپ یدالر به دشوار اردیلیم 11 هیاعشار 3 افتیدر یاسعار " برا یاست. مذاکرات با "صندوق جهان یخارج یمال
 یاه تیکشور مکلف نیآنکه ا لیها را به پاکستان به دل کمک یۀاسعار" ارا یصندوق جهان" ۵۱1۱. در اگست روندیم

 .متوقف ساخت کندینم یخود را عمل یبزرگ اقتصاد
 

 انیپا
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