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   ميلدن گلوب ِاۀروزنام
Globe and Mail – Canada 

  م ٢٠٠٧، اکتوبر تورنتو                 پيکار پامير: ترجمه 
 

  پاکستان از نظر ديگران
   

 خويش شرحی را پيرامون ٢٠٠٧ هشتم اکتوبرۀ کانادا طی شمار- ميل چاپ شهر تورنتودن  روزنامه ی معتبر گلوب ِا
  : بخشهايی ازان راتقديم مينمايم ۀتان به نشر رسا نيده است که اينک ترجمانتخابات اخير و ماهيت حکومت پاکس

 رياست جمهوری پيروزی بدست جنرال پرويزمشرف وعده داده است در صورتيکه ثابت شود در انتخابات    " 
اعظم جديد وايل سال آينده برای انتخاب صدرا، يونيفورم جنرالی را کنارخواهد گذاشت و اگر پاکستانی ها در آورده
 حکومت انتخابی ، البته. خواهد بود يس جمهور و صدراعظم منتخب  رئدارای، پاکستان  بدهند، دران صورترای

، پس از شصت سال در کشوريکه  پايه های اردو.  کشور های جهان نخواهد بودغير نظامی در پاکستان مانند ساير
  . چيز مضحکی مانند انتخابات  از کف نخواهد داد، قدرتش را بخاطر روی بدخويی و تمرد استوارگرديدهآن 

  ." ماند وده و چنين باقی هم خواهد، بسيار قوی و فراگير بدو در پاکستانکنترول ار
  : مذکور عالوه ميکند ۀروزنام

، تا حال چهار مرتبه حکومت های انتخابی را بر انداخته اند و اين بر اندازيها در سالهای جنرالها در اين کشور"
 موجب فسخ و بر طرفی سه ١٩٩٠در سال ) جنرالها ( آنان .   صورت گرفته اند١٩٩٩ و ١٩٧٧-١٩۶٩ -١٩۵٨

قدرت در ، سی سال آنرا ۀ شصت سال دوران آزادی کشورجنرال  های پاکستان از جمل. حکومت انتخابی گرديدند
و بود که به دار آويخته شد و بی نظير ، ذولفقارعلی بوتدو در تقابل واقع گرديديگانه صدراعظمی که با ا. بوده اند 

 . "بوتو مجبور ساخته شد در تبعيد بسر برد 
                                                                                       

٢  
 کنترول امور اردو، بازهم  کومت انتخابی هم بر سر قدرت باشدحتا اگر ح: "  ميل متذکر ميشود دانِ گلوب ۀروزنام

،  هر صدراعظم انتخابی. ، سياست خارجی و پاليسی های اتمی را در اختيار خود خواهد داشت دفاعی، امنيتی
اين تعجبی ندارد که بعضی از پاکستانی ها . ، ناگزيرشد تن به نوعی معامله با قوای مسلح بدهد حتاخانم بوتوی مغرور
  ". مملکت دارد اردو، اکستان، ولی در پ دارنداردوميگويند  ممالک ديگر 

جنرال مشرف مانند . ، قدرت ساده و معمولی دارد اردو. پاکستان يک کشور پوليسی نيست : "  روزنامه می افزايد 
، ا دارد تا غير جدی جلو کند و االاو غالبا در لباس تاجران ظاهر ميشود و توان آنر. پينوشه  ديکتاتور شيلی نيست 

.  اندکل، جنرالهای متقاعد اختيار دارۀ چهار ايالت پاکستاندر دو ايالت از جمل.   ميباشد  غرورآفر يناردوقدرت 
  ." امور مساکن را بعهده دارند ۀتلگراف و ادار ، امورپست وهمچنان، افسران متقاعد  بخشهای معارف

بازرگانی هم ميباشد و ل ، امپراتور مسايکستان در پااردو: " روزنامه در بخش ديگری از تبصره اش چنين مينگارد 
، های صادرات به شمول امور مسافرتی، ترانسپورتی، نظامی ها به ارزش بيست مليارد دالر را در بخشقرار تخمين

  . " انکشاف  ملکيت ها  و احداث شاهراه ها در اختيار دارند
) جنرالها( ميگويد که آنها انی در واشنگتنمرتضی سولنجی يک ژورناليست پاکست" : ۀ مذکور عالوه مينمايد روزنام

.  هستند همآنها گويا کارشناسان صنايع و زراعت  و خريد و فروش امالک و بانک داری. در همه جا حضور دارند 
 که ميخوريد و تکسهايی که می پردازيد و بازی "کورن فلکس"خالصه ازجمع آوری فاضالت منازل شما گرفته تا 

  " ، حضور و نفوذ دارند اردو درانمنسوبين . شامل می شويدفت بال که می بينيد و دانشگاهی که 
  
٣  

بوده و پوهنتون ، معاونين روسای چندين اردو، مردان متقاعد هۀ گذشتهد در مدت بيشتر از يک: "  روزنامه مينويسد 
  "  ملکيت آنها ميباشد که از هر کس پول حق الدخول می ستانند ۀحتا بعضی از پارکهای عامه در حيط

 در پاکستان می پردازد، در جايی ميگويد که اردوکه به مسايل اقتصاد  " اردوکمپنی " عايشه صديقی مولف کتاب 
 در اردو بخش صنايع توليدی را  قسمت از، هفت فيصد سرمايه های خصوصی و يک بر سومقرار تخمين
مشرف  بالغ بر يک اعشاريه هفت موصوفه می افزايد که دارايی هر جنرال در دوران حاکميت پرويز. اختياردارد

، هفتمين کشور جهان از نظر کميت قوای نظامی بوده و به تعداد ششصد هزار پاکستان.   دالر امريکايی ميشود مليون
 مجموع ، سه اعشاريه دو فيصداردو اين ۀمصارف ساليان.  اين کشور مصروف خدمت انداردونفر بصورت فعال در 

، دو اعشاريه يک فيصد و برای صحت عامه تنها صفر در حاليکه برای امور معارفعوايد ملی را احتوا ميکند، 
  "اعشاريه شش فيصد در سال اختصاص دا ده ميشود 
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 غرب عليه توسعه طلبی سرد و در مقابلۀ، عالوه از آنکه در دوران جنگ پاکستان: " مه همچنان می افزايد روزنا
.  اعظمی مينمايدۀ، اکنون در برابر جنگ با تروريسم  نيز استفاد سابق بهره برداری های زياد نمودهای شوروی

  . "  تاحال به ارزش  ده مليارد دالر از اياالت متحده بدست آورده است ٢٠٠١چنانکه از سال 
 بر اردو کنترول ٢٠٠۴وی در سال .  در دوران حاکميت پرويزمشرف کاملترشد اردو ۀسلط: "  روزنامه مينويسد 
لت را در چوکات شورای امنيت ملی فورمولبندی نمود که يک ساختار رهبری نظامی ها و غير پاليسی های دو

، شامل اين صالحيت.  تصميم اتخاذ نمايد  استراتژيک مشرف قدرت آنرا دارد که در امور. نظامی ها بوجود آمد
  وی همچنان به تعداد يکهزار و . گی تقسيم منابع طبيعی نيز ميشود چگون

۴  
اين ها .   افسر نظامی را در بخش رهبری امور عامه ، کالج ها و نماينده گی های ديگر جا بجا کرده است دوصد نفر

، استخباراتی که خانم بی نظير بوتو آنرا روزی استخبارات  نظامی پاکستان نميشودکه گفته آمد شامل قدرت و نفوذ 
  ... " دولت در درون دولت  خوانده بود 

ازه از پيکرهندوستان جدا شده بود، نيرومند تر که ت ١٩۴٧ی پاکستان نسبت به سال اردو: "  روزنامه تذکر ميدهد 
، خودش را با امپراتوری هند که بمراتب  از پاکستان قوی تر و نيرومند تر گرديده است، زيرا متعاقب حصول آزادی

   ."بود ، مقابل يافت 
 پاکستان با افسران تمرين ديده  و رهبری مشترک دو بخش یاردو: "  خويش مينگارد ۀ روزنامه در بخشی از تبصر
 مذکور همچنان به صفت پل ميان بخشهای نژادی یاردو.  مدافع ملی قابل تحسين بود ۀپشتونها و پنجابی ها بمثاب

در .  از مرگ علی جناح و ترور لياقت علی خان  سير صعودی پيموداين موقعيت نظامی  پس. پاکستان تلقی ميگرديد 
موکراسی پاکستان در يداما ، ل نهرو پيشرفتهايی را نصيب گرديدموکراسی  هند تحت رهبری جواهر لعياليکه دح

ۀ جنرال مشرف، از يک موضع هرچند نا  تحت رهبری نا محبوباناردوحتا امروز هم  . به خشکی گراييدشتاکستان
  . " ،  از تمتع بر خوردار است متوازن
چند نتايج انتخابات اخير يک موفقيت هشتاد فيصدی به نفع جنرال  هر: " ايی می افزايد  ميل در جدن گلوب ِاۀروزنام

 ".پاکستان هنوز آنرا قابل قبول نميدانند  مشرف را نشان ميداد  و اما تعداد زيادی از مردم 
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