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 !بھ پاکستان ھیأت اعزام شاه شھید و کمیدیی خونین ژیدیی اترمکث کوتاھی بر

 : پیوستھ بھ گذشتھ بخش ھشتاد ودوم            

 

 محمد امین فروتن 

 گرگ گرسنھ ای . كرد رھا بیابان در بود افتاده كار از و شده پیر را كھ الغياُ  ارباب :میگویند 
 و میرم نمي دوشنبھ تا من اي آمده من خوردن براي اگر گفت؛ االغ. ستنش منتظر و آمد او سر باالي
  !بیكارم  شنبھ پنج تا من !نداره اشكالي گفت؛ گرگ

 آقای  جنرال بھ ظاھر متقاعد وقتی مشغول نوشتن این بخشی از یادداشتھایم بودم ناگھان یادم آمد کھ
نظریھ  "!!ادقـــص"کی از نگھبانان ی و  ستانحمید گل سابق رئیس سازمان اطال عات ارتش پاک

بھ جرم یک  کھ  را یا ھمان سند مشروعیت توطئیھ و انسان کشی بویژه افغانھای بی گناھیپاکستان 
ھمجواری عمار  بریتانوی درگفتن در برابرجابجا سازیی پاکستان ازسوی است "نھ " عصیان مدنی و

نا گھان ! .   تان می سوزد درگذشتھ است ام پاکسبا افغانستان تا با امروز در شعلھ ھای آتش انتق
خاطرات درد ناکی از دوران جنگھای خونین کابل در ذھنم خطور کرد کھ چگونھ این جنگھا ی قومی 
و گروھی کھ بھ قول دانشمندی با ھم می جنگیدند بدون آنکھ با ھم بشناسند ، روستا ھای متروک 

شمالی در ذھنم سرازیر گردید کھ بدست فرزندان اغوا شده ء  ومزارع سوختھ شده ای  از تاکستانھای
 ای از ھمین سرزمین با فرمان و استشاره رسمی  این جنرال خون آشام بھ خاک و خون تبدیل شده بود ،

 



 یھمین معمار نابودی از م کھ مرتبھ ایاین جنرال را بخاطری گفت" استشاره رسمی " بھ فرمان و  
دعوت ن  بحیث مشاور نظامی ارتش افغانستا  کابل ارگ نشیناناز سوی  حمید گل افغانستان جنرال 

 بعمل آمده بود

 

و اکنون .وتاب منتشر ساختند  و فردای آن برخی مطبوعات داخلی و خارجی نیز این خبر را با آب 
 .در ھمھ منطقھ پیچید از سوی مطبوعات داخلی و خارجی  وی خبر مرگ 

https://www.youtube.com/watch?v=cALaxdtQcNM 

 شخصیت و ھویت  درباره آرتش پاکستانجنرال بھ ظاھر متقاعد حمید گل ت وقتی کھ ازشگفت انگیز اس
رھبر حزب اسالمی حکمتیارگلبدین  آقای و  مولوی جالل الدین حقانی بنیانگذار شبکھ حقانی  ون آقای

را  جھاد افغانستان رجل افغان تباراین دو  و ظاھرأ متانت خاصی  پرسیده میشود وی با بسیار شدت
بھ سان را حقیقی پاکستان می نامد و با صراحت و روشنی پاکستانی بودن آنھا شھروندان   ماھیتأ

 می شمارند خود  شھروندی بودن

https://www.youtube.com/watch?v=KoLt7cMt3qg 

ی انھدام کلبھ ما پروژه ابھ ھرحال یکی از طراحان پروژه انھدام کشور افغانستان بھ ابدیت پیوست ا
تاروپود ھر شھروند پاکستانی کھ خود را و درشده آغشتھ پاکستان   باروت نظریھ محقر افغانان کھ بھ

باید برای اتمام نھ می یابد جز اینکھ گل حمید  پایبند بھ نظریھ پاکستان بدانند موج میزند با مرگ جنرال
حقوق بر درس ھای از عبرت را فراھم آورد کھ نباید ات موجب ی پاکستان توسعھ طلب  ھمھ زمامداران

 . نمایند  خفی و جلی مردم فقیر و اسیری ساکن در جغرافیای افغانستان تجاؤزعادالنھ 
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عقل سلیم اقتضأ دارد کھ نباید در وسط ھیچ دعوای نرخ تعیین کرد ، وھکذا صاحب ھر عقل سلیمی 
باید اوضاع واحوال را کمی سبک و سنگین بکند و آنگاه یک دیدگاھی بھ  پیرامون خودش انداختھ 

جنرال پرویز مشرف توسط آن روزی کھ سلیم بگنجد ؛ دست آخیر چیزی بگوید کھ در عقل 
جنرال خواجھ ضیأ الدین بحیث سر لشکر ارتش پاکستان و بجایش ز وظیفھ سبکدوش نوازشریف ا
ل مشرف نیز کھ در راه عزیمت بھ کراچی بود این سبکدوشی را مخالف وقار جنراتعیین گردید 

با حمایت نیروھای زمینی و ھوائی ارتش پاکستان حکومت محمد نوازشریف را سقوط انسانی دانیست 



داد و خود زمام امور را دردست گرفت ، اما آقای شریف با وساطت پادشاه عربستان طی یک معاھده 
نتقل گردید آن روز آثار تصادم دو نگاه بھ قدرت در ارتش پاکستان نیز نمایان گردید ای بھ عربستان م

ترک این کشور را ترسیم میدارد بحیث نقطھ مشعمق استراتیژیک  و ھرچند نظریھ پاکستان کھ اھداف
  و مخالفت ھا تمامی تااکنون نیز بھ مثابھ خط سرخ سکوالر باقی ماند ومیان تمامی جناح ھای مذھبی و

سیاسی مورد قبول ھمھ نیروھا و فعاالن سیاسی جامعھ در پاکستان پذیرفتھ میشود ، ریسمان کشی ھای 
حامد میر ژورنالیست حملھ مرگباری بر  در  خانواده و دوستان حامد میر  آنگاه کھبرای نخستین بار

 ISIسازمان اطالعات ارتش پاکستان تعلق دارد   جنگانتشاراتی گروه با کھ  جیو نیوزشبکھ مشھور 
آرام ، آرام اختالفات میان ارتش و  ند ساخت  متھمژورنالیست  اینحملھ بر  حادثھرا با دست داشتن در   

ریف صدراعظم بھ بیرون از سالون ھای مجلل انتشار پیداکرد کھ نوازشحزب حاکم مسلم لیگ پاکستان 
جنرال رحیل بھ تقاعد و انتصاب  کیانیپرویز اشفاق پاکستان توانیست با سوق دادن قبل از وقت جنرال 

آقای  اختالفاتش با آرتش پاکستان را فروکش کند ، اماموقتأ  بحیث رئیس ستاد ارتش پاکستان شریف
از بروز اینگونھ اختالفات جلوگیری کند ، آقای نیز  حزب مسلم لیگبحیث رھبر  نتوانیست نوازشریف 
  متھم ساختنمحیط زیست پاکستان را غرض انتشار خبر وزیر از رھبران حزب مسلم لیگ و مشاھد هللا 

را بھ لندن فرستاد تا در مصاحبھ بر اقدام نظامی علیھ حکومت نوازشریف  ظھیر االسالم متقاعد  جنرال
شخص جنرال ظھیر را آنگاھی کھ برنامھ ھای ھرج و   BBCجھانی تلویزیون رادیو  با بخش اردوی

  رھبر تحریک انصاف  و عمران خان عوامی تحریک پاکستان  قائد مرج از سوی مال طاھر القادری
 از رادیو تلویزیون جھانی کھ انتشار این گفتگوکھ با . بھ پیش برده میشد متھم بھ کودتای نظامی کنند 

BBC و پخش گردید  نشر 

https://www.youtube.com/watch?v=Xdurn8vEiMQ 

از نیرومند ترین و اش  حیاتش ای متمادی سالھ ھ طیک گروھی از جنراالن و افسران ارتش پاکستان
در مرکز فرماندھی منطقھ وجھان محسوب میشود  ارتش ھای درعین حال ملھم بر بنیاد گرائی مذھبی 

مصاحبھ آقای  باره بر نوع اعتراضات مطرح شده درو پس از بحث وگفتگو بر   دندمآ م گردھ  ارتش
از نوعی مشاھد هللا وزیر محیط زیست پاکستان ان اظھارات را مخالفت با اصل نظریھ پاکستان و 

آگست کھ روز استقالل از   چھاردھماین گفتگو  پخش و نشر  بھ حساب آوردند ، از اینکھ برایبغاوت 
و  این خود یک عمل از قبل طراحی انتخاب شده بود  در تاریخ پاکستان بھ ثبت رسیده استبریتانیا 
از سوی تمامی محتویات آن گفتگو کامل طی اعالمیھ ای رسمی با قاطعیت تلقی شد و یافتھ  سازمان

ارتش پاکستان تکذیب گردید ، و از نوازشریف خواستھ شد کھ باید آقای مشاھد هللا کھ آن گفتگو را با 
 .!  ازوظیفھ اش سبکدوش نمایندباید ھرچھ عاجل تر اند انجام داده  BBCتلویزیون رادیو 

بھ قول منابع نزدیک بھ ارتش سران ارتش تا آنجا بھ پیش رفت کھ این اجالس  مذاکرات انجام یافتھ در  
بصورت علنی موضوع اقدام نظامی علیھ شامل در این نشست حتی عده ای از افسران پاکستان 

 .حکومت نوازشریف را مطرح ساختند 

https://www.youtube.com/watch?v=3LB5dmMytok 

سوی جنگجویان وابستھ از آخیر در کابل  اما جان مطلب آنجاست کھ وقتی با تنظیم عملیات تروریستی 
البان صورت گرفتھ بود آقای نوازشریف کھ زیر نام ط    ISIسازمان اطالعات ارتش پاکستان با 

را با شدت محکوم معروف بھ شاه شھید  حادثھضمن ابراز ھمدردی با مقامات کابل پاکستان صدراعظم 



اتیر دس با صدور  از تکرار چنین حوادث خونین و درد ناکو وعده سپرد کھ برای جلوگیری نمود 
اده میشود نتائج این اقدامات را نیز با از کابل بھ اسالم آباد فرستکھ ھیأتی اقدام خواھند کرد و باویژه 

ه بود کھ این گفتگوی تلفنی میان نوازشریف و رئیس غنی بھ انجام نرسید. آنھا در میان خواھند گذاشت 
و  تملق " دآو اور قصیده" حدت ملی افغانستان ودولت  "قصر ارگبرخی از حلقھ ھای کھ در

تا رئیس غنی در دفتر حضور می یافت متن نوشتھ شده ای را در زمزمھ میکنند را !!چاپلوسی 
از صحبت تلفنی ای کھ با محمد نوازشریف صدراعظم  ورئیس غنی نیز بال درنگ  اختیار اش گذاشتند

  : حکایت کرد چنین پاکستان بعمل آورده بود 

https://www.youtube.com/watch?v=SYMFv-srVvI 

شعار ھای بی مصرف  آتش  نھاد ھای دیگر حقوقی و حقیقی نیز بلکھ  این جا پایان نیافتاما کار تا با 
 ....نگذاشتند کھ با این آسانی خاموش شود بر ضد پاکستان را 

 

 


