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  مي�دی٢٠١٤ تا ٢٠٠١وقايع افغانستان از 

 )٣٣بخش (

  

 مارتروريسم، مارگيران پاکستانی را ميگزد

ِبه ارتباط با تمرد ھای نوکردربرابر باداردرپاکستان بايد گفت که ترور  صدراعظم سابق پاکستان، " بينظيربوتو "ِ
ِوزير امور اقليتھای مذھبی کابينۀ فدرال، اشغال برخی مناطق " شھبازباتی"3يت پنجاب، ِگورنرجنرال و" سلمان تأثير"  ِ ِ

ِيکی ازپرورش دھنده گان " کرنيل امام " قبايلی، انفجارھای خونين درکراچی، راولپندی، پشاور و اس<م آباد، قتل 
ِآی، کشتارگروھی ازسربازان پاکستانی.اس.ِگروه طالبان وافسرکارکشتۀ آی ِوساير اقدامات تروريستی ازجملۀ ھمان  ِ ِ

ِتمرد ھا و نا فرمانی ھای نوکران دربرابر اربابان شان ميباشد که جا دارد در اينجا موضوع ترور  در " بينظير بوتو" ِِ
ِھمه ميدانند که درتحت حاکميت بينظيربوتو بود که برای نخستين باردايرۀ . پاکستان را بگونۀ خاص مثال بياوريم ِ

پاکستان، باھمکاری  ِيعنی او بحيث صدراعظم. ِی پروژۀ طالبان عليه جان و مال مردم افغانستان بسته شدشيطان
ِوزيرامورداخله و جنرا3ن سازمان اط<عات ارتش آن کشور درپای توطئۀ طالب سازی ) نصيرN باُبر(جنرال ِمتقاعد ِ ِِ ِ ِ

را کمايی  "ِمادرمعنوی طالبان" ِامضا گذاشت ولقب   امريکاِبا حکومت ھای بريتانيا،عربستان سعودی و ايا3ت متحدۀ
ِھمين  بينظيربوتو بود که پس ازعقد پيمان ويرانگرانۀ طالب سازی عليه مردم افغانستان، با شادمانی و غرور، . کرد ِ

ِنظاره گرفوران ِخون ِانسانھا، دھشت بی مانند ضد بشری وجريان سرکوب، تحقير و به اسارت کشيدن ز ِ ِ ِ نان و دوشيزه ِ
ِگان معصوم درشھرھا و روستا ھای افغانستان گرديد ًاما، وقتی پس ازھشت سال تبعيد سياسی مجددا به پاکستان . ِ ِ

ِبرگشت تا اين بار، درچارچوب يک تبانی و تعھد جديد با اربابان قدرت، داخل اقدامات معکوس عليه دست پرورده گان  ِِ ِ ِِ
ِ مي<دی و دريک تجمع انتخاباتی پارچه ٢٠٠٧ِرورش يافتۀ دست خودش درسال ِخودش شود، توسط ھمان فرزندان پ

  .پارچه ساخته شد

ِچند ماه قبل ازآن نيز، حين بازگشت بينظيرازتبعيد، انفجارعظيمی درميان کاروان استقبال کننده ھای وی ُرخ  ِ ِ ِ
امريکا ) آی.بی.اف) ِرچند کارشناسانھ. ِداد که بيشتراز يکصد نفر کشته شدند و چند صد نفر ديگر زخمی گرديدند

ِطرفداران بينظيربوتو درسالھای . ِنيزقضيۀ ترور را پی گرفتند، ولی بازھم عامل يا عوامل اصلی  پنھان نگھداشته شد
ِزرداری شوھر بی نظيربوتو به کرسی رياست جمھوری پاکستان تکيه زد، پرويز مشرف را  علی آنگاه که آصف(بعد،  ِ

ِبحيث رييس جمھور کشور ايفای وظيفه مينمود، به بی اعتنايی درمورد  (درموقع تروربينظيربوتو) که درآن زمان ِِ ِ
ِحفاظت ازجان رھبرحزب مردم متھم نموده عليه وی، در محاکم پاکستان اقامۀ دعوی نمودند ِ ِ اما تا ھمين اکنون که اين . ِ

ِگی چند ھفته يی، ديگرگزارشی از محاکمه و مجازات ِ، به استثنأ حبس خانه )م٢٠١٣ماه نوامبر(سطورنگاشته ميشوند 
  .پرويزمشرف سراغ نشده است

ِتذکراين نکته را نيز3زم ميدانم که جنرال پرويز مشرف پس ازآنکه مدت چھارسال را  ) پس از زعامتش) ِ
ِدرتبعيد اختياری در دوبی و انگلستان سپری نمود، به منظوراشتراک درمبارزات سياسی و انتخابا تی ماه می سال ِِ

ِحقوقی و جزايی وی درارتباط به قتل بی ) پرونده(ولی چون دوسيه . م رياست جمھوری پاکستان، وارد کشورشد٢٠١٣
ِيکی از رھبران جنبش" بگتی" ِنظيربوتو و ترور  اس<م آباد وجود داشت، بنابرآن، نه تنھا ازسوی  در دادگاه... بلوچ و  ِ

ِنشد، بلکه برای چند روز تحت نظارت  ِبارزات انتخاباتی رياست جمھوری شناختهِقوۀ قضائيه، مستحق اشتراک درم ِ
  .دادگاه حاضرساخته شد ِخانه گی نيز قرارگرفت و چند باری ھم به محضر
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ِطالبان پاکستانی نيزطی صدوراع<ميه ھايی، اظھارداشتند  پرويزمشرف يکی ازھدفھای تروريستی آنھا " که  ِ
ِکيانی رييس ارتش پاکستان و برخی ديگر ازجنرا3ن مقتدرآن کشورازویھرچند پرويز." ميباشد ِ حمايت  (پرويزمشرف) ِ

                                                 .ِميکنند، ولی بازھم، مرورزمان، چگونه گی سرنوشت او را روشن خواھد ساخت

ِآنچه مسلم است اينست که ھم رھبران حزب مردم پاکستان و  ِ ِھم رھبران حزب مسلم ليگ جناح ِ ، )نوازشريف(ِ
ِروی د3يل متعدد، خواھان محاکمه ومجازات پرويزمشرف بودند ِ ِبخصوص حزب مردم پاکستان عمدتا بخاطرترور . ِ ِ ً ِ ِ

ِمسلم ليگ بخاطرکودتايی که عليه رھبرآن  حزب ِبينظيربوتوکه ادعا ميشود به ھمکاری جنرال مذکورصورت پذيرفت و
ِم توسط جنرال پرويزمشرف و ھمکاران نزديکِ وی انجام داد ه شد و او را ١٩٩٩درسال ) شريفنواز(حزب  ِ

ھمين اکنون که اين سطورنگاشته ميشوند، . پس ازتحقيروشکنجه، به عربستان سعودی تبعيد نمود) نوازشريف را(
  .َجنرال پرويزمشرف با3ثرُحکم ِدادگاه، در حبس خانه گی بسر ميبرد

      از زنده گينامۀ بينظير بوتومختصری

واقع در ايالت سند " 3رکانه "  مي<دی درشھرک ١٩٥٣بينظيربوتو به روز بيست و يکم ماه جنوری سال 
ِپدرش ذولفقارعلی بوتو مؤسس حزب مردم و . ِپاکستان، دريک خانوادۀ زمين دارمرفه و سرشناس به دنيا آمد ِ

ِصدراعظم سابق پاکستان بود که درسال بينظيربوتو دورۀ تحصي<ت . م توسط جنرال ضياالحق اعدام گرديد١٩٧٨ ِ
ِمي<دی غرض ادامۀ ١٩٧٣ تا ١٩٦٩ازسال . ابتدايی و ثانوی را درشھر ھای کراچی و راولپندری به پايان ُبرد

ِتحصي<ت عالی، شامل دانشگاه  ي<دی  م١٩٧٦تا  1973 موصوفه ازسال. ايا3ت متحدۀ امريکا گرديد" ھاروارد" ِِ
ِدردانشگاه مشھور  ِلندن در رشته ھای قانون، فلسفه، سياست واقتصاد تحصيل نمود و درختم تحصي<ت به " ِآکسفورد " ِ

ِپاکستان برگشت و عضويت حزب مردم پاکستان راکه پدرش  ِ . مؤسس و رھبرآن بود، حاصل کرد) ذولفقارعلی بوتو(ِ
ِبه عمرسی و پنج سالگی بعنوان يک زن و  سيد و برای نخستين بارم به پيروزی ر١٩٨٨ِبينظيربوتو درانتخابات سال 

ِآنھم در يک کشور اس<می مانند پاکستان، به کرسی صدارت آن کشورتکيه زد و بھمين دليل، مورد خشم و نفرت بنياد  ِ ِ
ِگرايان متعصب پاکستانی قرارگرفت ِاو درماه دسامبر سال. ِ ِه داران م با آصف علی زرداری يکی ازسرماي1987 ِ

ِچون بينظيربوتو، با نظاميان قدرتمند پاکستان، . بزرگ ِپاکستان ازدواج نمود و ازاو يک پسر و يک دختر به دنيا آورد ِ
ِبخاطراعدام پدرش بدست آنھا، رابطۀ سرد و شکننده داشت، بنابرآن، به مرورزمان، تحت فشارسياسی و تبليغاتی آنھا  ِ ِ

ِرقبای سياسی اش، او را به فساد .  ِآماج تبليغات واقع شد) ِظاميان و تندروان اس<مین) يعنی ازدو جانب. نيزقرارگرفت
ِمالی و سؤاستفاده ازمقامش متھم کردند و عاقبت، ازسوی قدرتمندان نظامی و مذھبی ازاريکۀ قدرت رانده شد و  

  .رھسپارانگلستان گرديد

ِال اوضاع متشنج پاکستان ودرنتيجۀ تبانی با بينظيربوتو پس ازدوری چند ساله ازکشورش، بارديگر درقب ِ ِ
ِمي<دی به پاکستان بازگشت، ولی درمسيرراه ميان ميدان ھوايی و محل اقامت او، دو ٢٠٠٧ِابرقدرت امريکا، درسال  ِ

ِبمب قوی منفجرگرديد و تعداد زيادی ازوسايط نقليه و پيروان حزب مردم پاکستان را نابود کرد ِ قرارگزارشھای . ِِ
ِاما شخص بينظيربوتو جان به . ی درآن زمان، به تعداد يکصد و پنجاه نفرکشته وچھارصد نفرديگر زخمی شدندرسم

ِاو مسلما ميدانست که  دشمنان سوگند خورده مختلفی عليه او درکمين نشسته اند. س<مت ُبرد  تروريستھای – نظاميان. ( ً

 مي<دی بود که باز دريک ٢٠٠٨ِ روز بيست و ھفتم ِماه دسمبرسال عاقبت به). پاکستانی و بنيادگرايان طالبان القاعده،
ِاجتماع بزرگ مربوط به کمپاين انتخاباتی، مورد ھدف دقيق انتحاری قرارگرفت و به قتل رسيد ِ.    

ِدليل عمدۀ ھدفگيری بوتو اين بود که او، ديگر به اين نتيجه رسيده بود که درصورت بقدرت رسيدن مجدد،    ِ ِ
ِچنانکه پس ازبازگشت اخيرش به کشور، ضمن سخنرانی . نمايد "قاطع " يه افراط گرايی و تروريسم مبارزۀبايد عل

ًھای ُپرحرارت انتخاباتی درجمع پيروان خويش، ازگروه ھای تروريستی وطالبان پاکستانی شديدا انتقاد بعمل می آورد  ِ ِ ِ
ِد بوتو بود که ھم نظاميان پاکستانی، بخصوص منسوبين ِدرپرتو چنين سياست جدي .آنان را محکوم مينمود ِو اعمال ِ
  .احساس نا راحتی ميکردند و ھم تروريستھای القاعده و گروه ھای مذھبی و افراط گرای ديگر آی.اس.شبکۀ آی

 ) ادامه دارد(

 


