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  مي�دی٢٠١٤ تا ٢٠٠١وقايع افغانستان از سال 

 )٧٤بخش(
    

             مرغ پرويزمشرف به دام می افتد

ِم که جنرال پرويزمشرف سابق رييس جمھورپاکستان، پس ازچھارسال تبعيد بھتراست درھمينجا ياد آورشوي
ِاختياری اش دردوبی و لندن، عليرغم موجوديت دوسيۀ حقوقی وجنايی اش  دردادگاه پاکستان، بمنظورنامزد شدن مجدد  ِ ِ ِ

ِت  مقام ھای بلند پايۀ به رياست جمھوری آن کشور و سھمگيری درپروسۀ انتخاباتی و البته با اتکا و دلگرمی به حماي
ِ مي:دی درپناه ترتيبات شديد امنيتی وارد کشورشد، اما ھنوزديری نپاييده بود ٢٠١٣نظامی پاکستان، درماه مارچ سال  ِ ِ ِ

ِکه ازسوی دادگاه عالی اس:م آباد احضارگرديد وبرای مدت کوتاھی دربازداشت خانه گی قرارداده شد ِ ًع:وتا، . ِ

ِطالبان پاکستانی ھم طی صدوراع:ميه . ری وی نيزازطرف ِارگانھای قضايی، باطل اع:م گرديدنامزدی يا کانديداتو ِ
ِھای شان اخطار دادند که درصدد قتل او ميباشند ِاتھامات وارده بر وی عبارت ازدخالت درترور بينظيربوتو . ِ ِ

ِصدراعظم سابق پاکستان، قتل  ِيکی از رھبران بلوچ، غصب قدرت د" بگتی " ِ . ولتی بگونۀ غيرقانونی و غيره بودِ

ً، برای آنکه ظاھرا نشان داده باشند نظام دموکراتيک درپاکستان حاکم است، درامه را تا "مشرف " ِحاميان نظامی 

ِاينجا تحمل کردند و يا شايد سران ارتش آن کشور، با زيرکی ھا و سياستھای نوع انگليسی شان، بخاطرحفظ مصلحت  ِ
ًرازمدت شان درپاکستان، محاکمه و مجازات اين جنرال گستاخ را ظاھرا پذيرا شوندوحراست ازمنافع د ِ ِ.       

ِباساس ُحکم دادگاه، برای مدتی درحبس خانگی نگھداشته شد" مشرف " رويداد ھای بعدی چنان بود که    يک . ِ

ِنبود امنيت Jزم آورد، بارديگر که و دو مرتبه ای که قرار بود دربرابر قاضی دادگاه حاضر شود، بھانه ھايی مبنی بر ِ ِ
ميخواست با وک:ی مدافع و کاروانی ازنيرو ھای امنيتی وارد دادگاه شود، گويا درمسير راه، حالش بھم خورد وبه 

بھرحال، ماه ھای آينده، چگونه گی سرنوشت او را ) ًشايدغالبا خودش را به تمارض زده باشد. (بيمارستان انتقال يافت
  . نمودروشن خواھد

م آغاز گرديد ٢٠١٣ِپروسۀ انتخابات پارلمانی و رياست جمھوری پاکستان به تاريخ دوازدھم ِماه می سال  

ِرھبرحزب مسلم ليگ " نوازشريف"ِومطبوعات آن کشور، پيروزی  ِو صدراعظم سابق آن کشور را ) جناح نواز(ِ ِ
ِو کرکت باز سابق نيز باساس نشر گزارش "  صاف تحريک ان " حزب ِعمران خان رھبر. دراين انتخابات اع:م نمود ِ

ِحامدکرزی رييس جمھور افغانستان، طی  .ھای مطبوعات آن کشور، بيشترين کرسی ھای پارلمانی را حاصل نمود
ِصدورپيام تبريک عنوانی نوازشريف، اظھاراميد واری نمود که حکومت آينده درجھت تأمين صلح درافغانستان  ِ ِ ِ ِِ

ِولی ازآنجايی که جنراJن ارتش پاکستان، بخصوص بخش پنجابی ھای آن و شبکۀ . رداشته باشدھمکاری ھای مؤث ِ ِ
ِحرف آخر را درآن کشورميزنند، بنابرآن، مردم افغانستان به تغييرمثبت درحکومت) آی.اس.آی(استخبارات  ِتحت  ِِ

   .بينی نشان ندادندرھبری نواز شريف که دردشمنی با جانب افغانستان مشھور بوده است، ھرگز خوش

                               مصاحبۀ راديو دويچه وله با احمد رشيد

"  خورشيدی، مصاحبه يی داشت با ١٣٩٠ِبتاريخ بيست و دوم ماه عقرب سال ) دويچه وله(راديو صدای آلمان  

ِبه مناسبت چاپ کتاب تازه ی وی بنام پاکستان، "سرشناس"يکی از ژورناليستھای " احمد رشيد ِ فرو رفتن ِافغانستان  " ِ
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ِکه اينک بخشی ازطرح سؤال و جواب منتشر شده را در اينجا درج  "و پاکستان در اغتشاش، برگشِت دوباره طالبان ِ
  . ميکنم

ِقبل ازھمه بايد متذکرشد که جھان غرب البته با موافقت شبکۀ اط:عات ارتش پاکستان،  اح  ِِ مد رشيد پاکستانی ِ

ِراعمدا به شھرت ازحد فزون رسا نيدند ِھرچند اين ژورناليست پاکستانی، با تھيۀ گزارشھا و نگارش کتب و آثار . ً ِ ِ "

ِراجع به اوضاع افغانستان، پاکستان و منطقه، بخصوص درمورد گروه طالبان، ظرف دھۀ اخير و پس ازحادثۀ " جالب 
 ژورناليستی زيادی ازخود بروزداد، اما، ازقرينه چنين استنباط ميشود که مجموع م، فعاليتھای٢٠٠١يازدھم سپتمبر

  .ًت:شھايش، اساسا به محور منافع پاکستان و جھان غرب می چرخد

                             چرا افراط گرايان در پاکستان چنين قدرتمند اند ؟: سؤال 

و و امريکايی ھا  ازافغانستان ميروند، ما ميخواھيم که يک حکومت پاکستان به اين نظر است که نات :احمد رشيد

گذشته، آنھا افراطگرايان رادر اين جا نگه داشته اند تا بعد از  بنابرآن، درسالھای. ِدوست مان درکابل روی کارآيد

                                                                        .ِبيرون شدن امريکا، بکار گماشته شوند

                    آيا اين يک راه بيرون رفت از اغتشاش نيست ، و يا ؟: سؤال    

نخست گلبدين حکمتيار را به } پاکستانی ھا{،  ما ١٩٩٠در سالھای . اين کار به فاجعه منجر ميشود:  جواب  

ِزآن، ما جھت مان را تغيير داديم و طالبان را حمايت پس ا. حيث نماينده ی مان در افغانستان مورد استفاده قرارداديم 
ِنتيجه ی آن تقويت القاعده بود و متعاقب آن؛ حم:ت يازدھم سسپتمبر به وقوع پيوست. کرديم ِ.  

  . . .ارتش پاکستان عليه طالبان پاکستانی می جنگند ، اما: سؤال 

ما امروز در منطقه از لحاظ دپلوماسی  ...  ميشوندِاما طالبان افغانستانی ھنوز ھم سر مايه ای  شمرده:  جواب 

ما در داخل، دچار . . . از طالبان ما جانبداری کند) حمايت(ھيچ کس نميخواھد از استراتژی . بحالت انزوا قرار داريم 
در بخشھايی از کشور مشک:ت قومی و جنگ وجود  .مشک:ت شديد امنيتی ھستيم، اقتصاد مان از ھم گسيخته است

حمايت از طالبان سياست غلطی است، ما بايد گفت و شنودی را بين حامد کرزی رييس جمھور افغانستان و  .ددار

   )٢٩٦. . . " (طالبان به راه بياندازيم 

 ) ادامه دارد(

  


