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        2017 /27/3                                                                                                            پيکارپامير        

  مي!دی2014 تا 2001وقايع افغانستان از سال 
 

 )77بخش (

 نظامی ديگر در منطقه – رويداد ھای سياسی

ِھا و مداخ�ت آشکار باساس کين توزيھا، دست بازي:   اندازيھای ھمسايۀ جنوب شرقی کشوربرگرديم به دست 
ِپنھان مقام ھای پاکستانی درامورافغانستان و نيز به سلسلۀ تروريست پروريھای جانب آن کشور، جنرال پرويزمشرف و ِ ِ

را تاجکھای پنجشيری که تنھا ھشت ِچون قدرت دولتی  " : ِدردوران رياست جمھوری اش بسيار گستاخانه گفته بود
ِفيصد نفوس افغانستان را تشکيل ميدھند، غصب کرده و پشتونھا را که پنجاه فيصد نفوس آن کشور را ميسازند، از  ِ

ِحاکميت دولتی محروم ساخته اند، بھمين دليل، طالبان ظھورکردند تا اين حق ازدست رفته ی شان را اعاده نمايند ِ . "...
ِن جنرال پاکستانی ھرگزنگفت که گروه طالبان چه وقت، درکجا، به چه شکل، توسط کدام کشورھا و به ولی اي (303(

ِچه منظور ساخته شد؟ وباZخره، ازکجا و بفرمان کدام منبع خارجی بسوی افغانستان فرستاده شدند؟ ِ                          

                       

منافع استراتژيک پاکستان با  " : ستان درجای ديگر، با صراحت چنين گفتاين جنرال گستاخ پاک" مشرف" 
پاکستان نبايد ... ما بايد اکثريت پشتون را در کنار خود داشته باشيم... حمايت از پشتونھا درافغانستان گره خورده است

 - 65صفحۀ  –  درھرج و مرجسقوط( ".امنيتی ميباشيم – طالبان را از دست بدھد و ما درافغانستان دارای منافع ملی
  )مترجم حسن رضايی – مؤلف احمد رشيد

ِ، حتا يکبارھم اين جرأت اخ�قی و )م2014 تا 2001از(ِبا دريغ که دولتمردان افغانستان ظرف چھارده سال اخير
ِوطنپرستانه را ازخودنشان ندادند تا خطاب به جنرال گستاخ پاکستانی و ساير مقام ھای مداخله گر آن کش ور بگويند ِ

افغانستان خانۀ مشترک مردم افغانستان است و صاحبان اين آب وخاک حق دارند به ھرنحوی که خودشان Zزم ميدانند، 
ِسرنوشت ملی وسياسی خود شان  را با دست و ارادۀ خويش رقم زنند، پس شما پاکستانی ھا اينھمه حق وص�حيت  ِ

                             دست آورده ايد؟مداخله گرانه و گستاخی ھای آشکار را از کجا ب

ِو ھم قماشان وی، پاسخ سوالھای باZ را ) جنرال پرويزمشرف(ِھرگاه قرارباشد اين پنجابی کينه توز پاکستان  
ًصادقانه ارائه نمايند، دروغپردازی، منافقت و خيانت ھای شان  به حق ملت صبورافغانستان کام� برم�خواھد شد ِ ِ ِ.       

                 

افسر " جنرال غ�م احمد خان" تنھا نبود، شخص ديگری بنام " مشرف"دراين اظھارات مداخله گرانه، جنرال 
آنان . ما ت!ش ميکنيم ايا[ت متحدۀ امريکا را از تضعيف رژيم طالبان باز داريم  " : ارشد ستاد ارتش پاکستان نيز گفت

ييھا در افغانستان ابزار [زم برای اين  ک پاکستان نخواھند توانست؛ زيرا امريکااين کار را بدون کم} امريکايی ھا{
  ) ھمان کتاب و ھمان صفحه(".کار را ندارند، ما نيز به آنان اجازه نميدھيم  که به اين ھدف نايل شوند

ِحامد کرزی و خلف وی، حتا نخواستند با استفاده از راه و رسم معمول دپلوماتيک، به پاسخ  رسمی آنعده ِ
ِازجنراZن، صوبه داران، وزرا، م� ھا و مفتی ھای دشمن کيش پاکستانی بپردازند که پيوسته دولت و ملت افغانستان را 
ِتحقيرميکردند، اتھام ھای نا روا می بستند و تبليغات زھرآگين و بيشرمانه عليه حيثيت و منافع ملی مردم ما به راه می 

                                        .انداختند

ِتحول ديگرپس ازسخنان سخيف جنرال پرويز مشرف و فعل و انفعاZت درون ارتش پاکستان اين بود که درماه  ِ ِِ ِ ِ
فرمانده نيرو " مايک مولن" سفير پاکستان درواشنگتن، نامۀ محرمانه يی عنوانی " حسين حقانی " نوامبرافشا شد که 

ِ درآن تذکر داده است که ھرگاه امريکا در تضعيف جنراZن ارتش آن کشوراقدام بعمل ِھای مشترک امريکا فرستاده و ِ ِ
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ِحاضرخواھد بود رھبران گروه ھای شورشی مانند رھبران شبکۀ القاعده، گروه ) آصف علی زرداری(ِآورد، حکومت  ِ
ِدرعين حال گفته شد که .  بسپاردِطالبان، گروه حقانی و امثالھم در خاک پاکستان را دستگير و به مقام ھای امريکايی

ِکه درعين حال، قدرت حاکمۀ حزب مردم پاکستان را تمثيل ميکند، " زرداری" ِحکومت غيرنظامی به رھبری  ِ ِ
ِازافواھات و يا شايد ھم ازحصول گزارشات خاص مبنی براقدام کودتای نظامی ازسوی جنراZن ارتش آن کشور، سخت  ِ ِ ِِ

فرماندۀ " پرويزکيانی" فراخوانده شد و ازسوی ) آی.اس.آی(ًرپاکستان فورا ازطرف شبکۀ ھرچند سفي. نگران شده بود
وباZخره مستعفی شد،  رييس شبکۀ استخبارات مورد عتاب و استجواب قرارگرفت" شجاع پاشا " نيروھای مشترک و 

ِولی درعين حال، يکبار ديگراين موضوع به اثبات رسي ِد که نه تنھا اصل قدرت و ص�حيت درچنگ ِجنراZن ارتش ِ ِ ِ
ِپاکستان است، نه دراختيارحکومت ملکی، بلکه Zنه ھای تروريستھا و رھبران آنھا نيزک� درخاک آن کشور و درتحت  ً ِ ُ

اردوی  " : ، ضمن تبصره روی اين تحول نوشت که)کيودو(آژانس خبری جاپان . ِحمايت ھای ارتش پاکستان قراردارند
ِدر نظر دارند به حاکميت غير نظاميان درپاکستان پايان دھند) آی.اس.آی(پاکستان و سازمان استخبارات اين کشور ِ..." 

    )آنچه درگذشته ھا به کرات در آن کشورصورت پذيرفته است(

نواز  " به رھبری" ِحزب مسلم ليگ " موازی با اين تحوZت، يک راه پيمايی اعتراض آميزازطرف اعضای  
ِصدراعظم ِسابق آن کشورکه درواقع، حامی سياسی ارتش ميباشد، درشھر Zھور صورت گرفت" شريف  نوازشريف . ِ

ِما مردم پاکستان به دولت آصف علی زرداری اجازه نميدھيم  " : که درجمع راه پيمايان سخنرانی ميکرد، اظھار داشت
ِری که در صدد سپردن کنترول ارتش پاکستان به امريکاست، زردا... که نسبت به نياز ھای مان بی اعتنا  باشد ِِ ِ

بايد متذکرشد که ھرچند نوازشريف توسط  کودتای نظامی جنرال پرويز  " .ِميخواھد تماميت ارضی کشور را بفروشد
 نه ، ولی با آنھم، وی)ِکه شرح آن درصفحات قبلی آمده است( مشرف کنار زده شد و به عربستان سعودی تبعيد گرديد

ِتنھا يک حزب ارتجاعی  را رھبری ميکند و دشمن سوگند خورده ی افغانستان است، بلکه با ھزار رشته به استخبارات  ِِ
ِارتش آن کشور، سرمايه داران بزرگ و طبقات استثمارگر پاکستان وابسته بوده است ِ ِ ِ .  

رابرازنظرنمايند، نوازشريف بمثابۀ ِقبل ازآنکه مقام ھای ارتش پاکستان درمورد نامۀ محرمانۀ رييس جمھو  
مسألۀ نامۀ محرمانۀ آصف علی زرداری بايد ھرچه سريعتر حل  " : ، دراجتماع ِھوادارانش گفت"کاسۀ داغترازآش"

وی نه تنھا اين موضوع را ... شود و تمام چھره ھای مقصر در پشت پردۀ اين توطئه عليه منافع کشور مشخص شوند
موازی بدان،    ".اد، بلکه  درتجمع ھای عمومی نيز در اين زمينه سخنرانی خواھد نموددر محکمه  ارائه خواھد د

پاکستان نيزتظاھراتی را ) جماعت اس�می(ِمربوط به حزب رجعت گرای مذھبی " اس�می جمعيت طلبه" اعضای گروه 
ِو کشته شدن سربازان پاکستانی درشھرZھور به را" ناتو"ِعليه اقدام نظامی اخير  ِ ه انداختند و شعارھای ضد امريکايی ِ

رييس جمھور پاکستان مبت� به بيماری گرديده و " آصف علی زرداری" ًمتعاقبا، منابع مطلع گزارش دادند که . سردادند
ِبه ھرحال، آنچه ازتاريخ تأسيس پاکستان تا امروزمسلم بوده است،  .ِبه منظور معالجه ی خويش به دوبی رفته است ِ

ِن مقام ھای نظامی و انتخابی اين کشورسؤتفاھم ھا، شکررنجی ھا، تفاوت ص�حيت ھای کاری وغيره اينست که ميا
ًبخصوص، شبکۀ استخبارات ارتش پاکستان، آنچنانکه قب� ھم گفته شده، . وجود داشته و درآينده نيز وجود خواھد داشت ِ ِ

يکه رابطه ميان مقام ھای متذکره برھم خورده، کليه رشته ھای حياتی اين کشور را سخت در اختيارداشته و ھر زمان
ِجنراZن ارتش از راه کودتا ھای نظامی، حکومت انتخابی را سقوط داده خود بر اريکۀ قدرت تکيه زده اند و شايد در  ِ

        .سالھای آينده نيزچنين راه و رسم سياسی ادامه يابد

 ) ادامه دارد (

 

  


