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 پیوستھ بھ گذشتھ قسمت یکصد دوم 

 کاریکاتوریی  برنامھ صلحوھیچ  جملھ ای در برھم ریختن برنامھ ای متعلق با  ای  شاید ھیچ اعالمیھ
تأثیر و  "مذاکرات مستقیم با حکومت کابل را ردکردطالبان " بھ اندازه این خبر کھ افغانستان در

 ھیجانی بھ جای نھ مانده  باشد ،

 

برای نخستین کھ فت رگمورد توجھ قرار  بیشترگفت کھ اینگونھ ھیجان ازآن  جھت صمیمانھ  باید 
بارپرده از نبرد رقابتی میان آرتش پاکستان کھ خود را نگھبان سنتی نظریھ پاکستان می شمارد  
وحکومت بھ ظاھرمنتخب آنکشوربرھبریی دمحم نوازشریف صدراعظم پاکستان کھ بھ استدالل مؤثریت 

 . برداشتھ می شد " فشاراز باال چانھ در پائین " فورمول معروف 

https://www.youtube.com/watch?v=NhCJDN1_F2U 

میرسد کھ جنرال دمحم ضیأ الحق از حامیان و پاسداران  نگاه داستان این رقابت بھ گذشتھ ء دور و بھ آ
تبھ ترین جنراالن در یک سانحھ دراماتیک ھوائی ھمراه با چندین تن ازبلند رصادق نظریھ پاکستان 

دیری نگذشت کھ . ارتش پاکستان جان باخت و دمحم نوازشریف از ولی نعمت مقتدری محروم گشت 
بھ سراغش آمد و برای دمحم نوازشریف مشوره داد دیپلوماتھای نام آور انگلیسی در اسالم آباد یکی از 
 اقدامات و تدابیر شبھ دموکراتیکتا پلھ قدرت نظامی نظریھ پاکستان را با باشد در تالش آن کھ باید 

https://www.youtube.com/watch?v=NhCJDN1_F2U


نقشھ  و"  ھم لعل بدست آید و ھم یار نرنجد " بتواند بھ مقتضای روزگـــارحاضـــر   کھتکافو بخشد 
 گردید با زور و فشار نظامی تطبیق میراھی را کھ در راستای نظریھ پاکستان و عمق استراتیژیک آن 

دمحم نوازشریف در پرتو این نسخھ .تطبیق قرار دھند  موردو انتخابات آزاد مردم  مصنوعی درسایھ رأی
یک پاکستان را کھ در نظریھ پاکستان بر شانھ ھای نظامیان و ارتش این تا عمق استراتیژبرآن شد 

 منتقل سازد کشور تفسیرو تعبیر  می گردید ازشانھ ھای  ارتش پائین و  بھ دولت شبھ منتخب پاکستان 

  https://www.youtube.com/watch?v=rOywL6JiU1E 

ید کھ چگونھ دمحم نوازشریف فرزند معنوی جنرال ضیأ الحق دیکتاتور پاکستان برای تکمیل می بین
خوابھای قدرت راه نظامیگری را پایان میدھند و سرانجام بھ فکر تحقق نظریھ پاکستان از راه 

یکی از مطمئن  ز مشرفجنرال پرویبرای این ھدف . ی و بھ ظاھر انتخابات آزاد می گردد دموکراس
ترین چھره ای را کھ در تاریخ ارتش پاکستان کم شناختھ شده بود و با اینکھ سالھای از جوانی را در 
ترکیھ سکوالر سپری نموده بود با  روح سیاسی و اجتماعی  اسالم کاری نداشت بریاست ستاد ارتش 

وجود تک تکی از شھروندان پاکستان گماشت اما از اینکھ نظریھ پاکستان مانند جراثیم کشنده در 
 محدودآنکشور ریشھ دوانیده است نتوانیست صالحیت ھای ارتش را در محدوده نگھبانی مرزھا 

نوازشریف طی آنگاه کھ جنرال پرویز مشرف مصروف یک بازدید رسمی از مالیزیا بود نمایند لھذا 
خبر قتی جنرال مشرف یک اقدام فوری جنرال ضیأ الدین را بھ جائی پرویز مشرف منصوب ساخت و

بالدرنگ در یک ھواپیمای مسافربری بسوی استماع نمود برکناریی خود را از سمت فرماندھی ارتش 
پاکستان حرکت کرد کھ از نشست ھواپیمای حامل جنرال مشرف در  فرودگاه کراچی ممانعت بعمل 

 آمد 

https://www.youtube.com/watch?v=TYADmJ6B4Gw 

پاکستان کھ در میدان ھوائی افسران آرتش . اما  طیاره بر آسمان فرودگاه آغاز بھ دوره زدن  کرد 
طی تماس با جنرال نھ تنھا از پذیرش دستور نوازشریف سرپیچی نمودند بلکھ بودند مستقر کراچی 

زشریف را متقبل شده و طیاره حامل اش را  در مشرف از وی خواست تا مسؤلیت کودتا علیھ نوا
میدان ھوائی کراچی فرود آید کھ بدین ترتیب حکومت بھ ظاھر منتخب نوازشریف طی یک کودتای 
نظامی بدون خونریزی سقوط کرد و دمحم نواز شریف نیز پس از محاکمھ و محکومیت بھ چندین سال 

می ھمراه با خانواده اش  بھ عربستان تبعید حبس بھ وساطت عربستان  سعودی طی یک موفقتنامھ رس
ھیچکسی نھ میدانیست کھ چرا عربستان سعودی و حکومت محافظھ کار انگلیس تن بھ این گردید اما

معاملھ رسوا داد و نوازشریف صدراعظم معزول پاکستان را در سرزمین اش بحیث یک مھمان 
ظیفھ اصلی مبنی بر انتقال عمق استراتیژیک و عالیقدر پذیرائی نمود اما بسیار زود روشن گردید کھ 

حزب مسلم لیگ برھبریی نوازشریف پس از تبعید دراماتیک پاکستان  از شانھ ھای ارتش آنکشور بھ 
 .نوازشریف بھ عربستان آغازمی گردید 

https://www.youtube.com/watch?v=rOywL6JiU1E
https://www.youtube.com/watch?v=rOywL6JiU1E
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B2_%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%81%23.D9.BE.DB.8C.D8.B4.DB.8C.D9.86.D9.87.D9.94_.D8.AE.D8.A7.D9.86.D9.88.D8.A7.D8.AF.DA.AF.DB.8C
https://www.youtube.com/watch?v=TYADmJ6B4Gw


 

چنانچھ در یک زمان نسبتأ کوتاه نوازشریف  بنابر حکم ھمان  دادگاھی کھ وی را بھ اتھام طیاره  
ئی و دوسیھ قتل مجرم شناختھ بود از تمامی جرائیم بری الذمھ دانیست ووی نیز با دستان پر ربا

ازچندین میلیون  دالر  نخست بھ لندن و سپس غرض شرکت در انتخابات پارلمانی بھ الھور پاکستان 
وی در انتخابات شرکت کرد و با پولھای عربستان در انتخابات پارلمانی بھ قدرت رسید و  . بازگشت 

درنخستین ایام بھ قدرت آمدن اش بحیث صدراعظم پاکستان دولت متشکل از عناصری کھ درتاریخ 
گذشتھ برای ارتش آنکشور چھره ھای مطلوبی نبودند مبادرت ورزید بویژه آنگاه کھ سرتاج عزیز 

بھ یک خانواده اشراف ایالت خیبر پشتونخواه را بحیث مشاور امنیت ملی و درعین مشاور وابستھ 
منصوب ساخت ھمچنان چھره دیگری بنام چودری نثار علی خان تعیین ھرکسی کھ در امور خارجی 

این مؤقیعت ھا منصوب می شد یا از سوی ارتش جابجا میگردید و یا ھم با ارتش پاکستان بویژه با 
اما اینگونھ تمرد و یاغی گری بصورت مشورت صورت می گرفت  ISIاطالعات نظامی سازمان 

روشن اھداف درونی و پنھانی  دمحم نوازشریف صدراعظم پاکستان را برمال می ساخت و زمینھ را 
برای مخالفان تابلودار بنیادگرای مذھبی مساعد می ساخت کھ گویا  وی مخالف نظریھ پاکستان است و 

این مسابقھ برای نخستین شگفت انگیز است کھ !! حکومت سکوالر در پاکستان میباشد  ھواخواه یک
باردر جغرافیای افغانستان  آنگاه برمالگردید کھ گروه فدائی محاذ برھبریی منصوردادهللا ازیاغیانی کھ 

طالبان  رسوبات اندیشھ ھای سلفی و داعشی را از دیر بھ میراث برده بود مرگ مالدمحم عمر رھبرپیشین
میالدی در اثر  ۲۰۱۳را افشأ ساخت و اعالم نمودند کھ مالدمحم عمر رھبر طالبان در حوالی  سال 

در یکی از شفاخانھ ھای شھر کراچی وفات نموده و در یک نقطھ نامعلوم  هکھ عائد حالش بودبیماریی 
ل راحل شریف بھ امریکا افشأ گری استخباراتی آقای جنراپیوست با این . والیت زابل دفن گردیده است 

طالبان و دیگر مخالفین مسلخ را غرض انجام سفر کرد کھ از وی با تأکید فروان خواستھ می شد تا 
گفتگو ھای صلح با حکومت جدید کابل  تحت فشار قرار دھند تا با دولت وحدت ملی افغانستان بھ میز 

 .مذاکره و گفتگو حضور یابند 



 

اما در اسالم آباد نوازشریف غرض اقناع دمحم اشرف غنی رئیس حکومت وحدت ملی افغانستان اسفند  
یار ولی رھبر حزب عوامی نشنل پارتی را فرا خواند و با محمو د خان اچکزی نیز صحبت تلفنی انجام 

ان چندان دل داد تا با معیت یک ھیأت متشکل از احزاب ملی گرأ و سکوالر کھ از مداخلھ ارتش پاکست
خوشی ندارند تا در کنفرانس جھانی محیط زیست و اقلیم کھ قرار بود در پاریس پایتخت فرانسھ انعقاد 
یابد بھ جایی عبدهللا عبدهللا شخص دمحم اشرف غنی حضور یابند و ضمن مالقات با دولتمردان افغان از 

یعنی حکومت  مسلم لیگ " منتخب " آنھا بخواھند کھ بھ عوض ارتش پاکستان از بـــــخش حکومـــــت 
. برھبریی دمحم نوازشریف تقاضا بعمل آورند کھ طالبان و دیگر مخالفین را بھ میز مذاکره دعوت کنند 

چنانچھ طبق نقشھ و برنامھ ھیأتی مشتمل بر احزاب و سازمان ھای ملی گرایی پشتون و بلوچ بھ کابل 
ن کابل رساندند اما در عین حال برای وانمود ساختن این آمدند و پیام شفاھی نوازشریف را بھ زمامدارا

سفر کھ گویا یک سفر معمولی و در ادامھ سفرھای قبلی احزاب میلیگرای پشتون و بلوچ انجام می یابد 
مصارف و ھزینھ این  سفر مغائر با پروتوکول ھای قبلی از سوی وزارت سرحدات وقبائل پرداختھ شد 

ین وزارت سرحدات برای سرپوش گذاشتن بھ اصل ھدف ازاین  مسافرت و آقای عبدالغفور لیوال مع
 اعالم کرد 

https://www.youtube.com/watch?v=g4NaZv5um8g 

د بھ مردم نکھ گویا  چندین صد بورس تحصیلی را کھ از سوی کشورھای دوست بھ افغانستان داده میشو
بنابر سفارش نوازشریف آقای اشرف غنی بھ جایی عبدهللا . محروم آنسوی مرز اختصاص می یابند 

درکنفرانس محیط زیست منعقده در پاریس اشتراک نمود و طی گفتگو با نوازشریف فیصلھ بھ عمل آمد 
چھار جانبھ بھ  کھ برای آغاز مذاکرات صلح با طالبان و ایجاد نقشھ راه نخستین اجالس  کنفرانس

 اشتراک چین و ایاالت متحده امریکا در اسالم آباد پاکستان برگزارشود ، 

https://www.youtube.com/watch?v=g4NaZv5um8g


 

چنانچھ ھمھ  دیدند و شاھد بودیم نخستین کنفرانس چھارجانبھ صلح افغانستان دراسالم آباد ازسوی 
سرتاج عزیز مشاورامور خارجی حکومت نوازشریف درحالی برگزار شد کھ ھیچ یکی از عناصرو 

سران بلندرتبھ  آرتش پاکستان کھ بر مخالفان مسلح رژیم کابل از نفوذ برخوردار باشند حضور اف
نداشتند ، آگاھان امور منطقھ ازھمان نخستین لحظات برگزاریی کنفرانس چھار جانبھ واقع در اسالم 

کومت پاکستان آباد ناکامی آنرا پیش بینی نموده بودند زیرا این کنفرانس ھا از سوی جناح غیر نظامی ح
البتھ قبل از .برھبریی سرتاج عزیز بحیث مشاور ارشد نوازشریف در امور خارجی تدویر شده بود  

ی جناح برگزاریی  این کنفرانس چھار جانبھ مطبوعات پاکستان اعالم داشت کھ در مذاکرات آئنده تمام
 دمحم عمر مجاھد بحیث جانشین اختر دمحم منصورکھ پس از اعالم خبر مرگ مالھای عمده مانند جناح مال

 وی انتخاب شده بود ، ھمچنا ن مال رسول کھ مال اختر منصور را عامل  مرگ مال دمحم عمر میدانیستند 

 
 مشھور است ابداع گردیده است   در ایران   از سوی سعید حجاریان کھ بھ تیوری پردازاصالحات ربرای نخستین با" چانھ در پائین فشار از باال و "تیوریی:  ۱


