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  ليکواله سوزانه کووبل
دراڼ   ژباړڼ سراج الحق ببرک زی 

خه  ې له خپرونه  ل مجله د نوامبر دولسمه ني   د جرمني د ديرشپي
   
  
  

   کې ورکو الرو کورنرال پهج
  
 

ني حاخپلمشرف غواړي پر   .لت  واک په هيواد کې وساتي  بي
ۍ په نيمه غ ې ن که دوي وک ږغ پورته عتراضا  د لودي  بيا راژوندی  د د اسالميستانو کې فمشرپه ، 

ه کېواک کيدونکې  واک او په ج ه تللو ذمه وارد پاکستان اتومي  ي و د لمن   .نيي س
  

ې يا وحشي او کابو نه حکومتي کيدونکې هيواپه يوه بې مشرف  و فوقد کې پاتي ديوا که دې يو  اده عل  ا، 
تياوي لري ان سرهجنرال يو لوبغاړي دي او پوهدغه . ن ي چې له  يي ه مرسته وک ن  ورسره ده ته هې.  

ي ي او يا ستر زړورتوب وک کهمهمه نه ده چې ژمنه وک   .  درغلي او بې اصولي سمبال دي پهپه کافي اندازه  دي، 
ې په ده باندي ترسره شويو او  د پاکستان پر روانو حاالتو همتر اوسه يې  ي چې له هغي نه دې بچ شو بريدونهانمر

ي په افغانستان کې بلک، پر ديهم رو چې نه يوا غرده بريدونه ور، اسالم اباد او پېې په کراچيهغه تره کې په 
ي  کومه،کوي   . يله يا  دعوا نه ده ک

دغه هيواد شپيته کاله ورسته له جوړيدو . مشر هم دي په يو هيواد کې چې دې د هغه ولس د يو جنرال ژوندداسي دی
ت لريمصنو هخه يې يو ه يا جوړ و دريدلې دولت د، عي ب   .ه په پرتليو په پ

کاره کويونه ډير خپل شخصي ژوند اړخلورشپيته کلن مشرف د نورو ولسمشرانو په پرتله دې   . خلکو ته 
نيال ډوله ستايل  په يو ډير مجلل زړه وړنونکېدې ې اډه کې له کلکو کې کور  او د کول ار په پو ي  امنيتي چې د پن
يا ي بيا دې. رني الندي دي اوسي وانانو په ډول اوسي   .دلته په ډير ساده، بي موده او د 

 يې خپل  په ناميهغيد . هغو ميلمنو ته چې عزت يې کول يې غواړی ورپيزنې،،زرين،،کله کله دی بيا خپله مور 
ي  ه ولسمشرف په دی اړ. ديهم کتاب ډالي ک ي دي چې خپله  وتاکې او خپله دی د پوځ مشري ته ه هم فکر ک

ودله. لوي درستيز پاتي شی   .خو بيا  دغه مفکوره دی زر پري
ام په خپل کور رو سره ما ريزي فرنيچرو بانديمشرف له مل ا ان ري يا قمارکې پر را په پرې لوبې وهي  جوار

ي چې .کوي کل سل يورو ديې ديد پيل پيسي ډيري ج  په مجلس کې ويل کي    .، ا
م په مينه په خپل ژوند کې لوبه  دغهزه. مشرف وايې کله چې دغه  . کوم او زه مجبور يم چې دغه د جواري لوبه وک
يجنرال ـ ولس   .مشر په ډيرو پيسو لوبه کوي ، خامخا يې 

  
ي کودتا له الري واک تراته کله م ،خکې د پو ي ورسته يې ستر بدلون وک السه ک ، سره له د يولسم سپتمبر له پي
ه کې د امريکې په پلوي ودروهپاکستان يو اسالمي هيواد دیدی چې  ري په ج   .  خپل هيواد يې د تره

ي اوي طالبانوآس ي ِاآ د دغه هيواد  دي شوېورسره  او نور اسالمي ډلي جوړلي ک په خپلو ډير وخت .  وه ډير ن
ودهکله چې دی د هيواد ثبات ويناو کې    .او ولسواکې خبري کولي باوري بري

ه چې.شوي ديغو خبرو وخت اوس نوره تيرد د ل  ه وک ينې يو يو مشرف هغه  ولواک حاکم يې تل کويا دی  . 
ي، ي ان ضروري  ه چې پاتې دي هغه هم قربان ک   .دی تيار دي چې د ولسواکې لپاره 
ولو لپارههمدا اوس دی  ، دغه د دی پيغام دي،،ډوبېدنه،،  زه يا زما زوال ين يتوب سره مبارزه  په يود خپل واک  ا

ونو او  وا ولو     .درغليو سرهکوي له 
ني حاالتو اعالنول پ .هيواد کې اضطراري حاالت اعالن کپه دريم د نوامبر په خپل  ون کې د دغې بي ه غبر

  . نه ويهيران شویهې مشرف  بايد 
اليفين په کور کې نظربندول، د نه شي کولي د قاضيانو لري کول، سياسي مخوړه برخه روند اندو يوه   کې هيواد په

لويزيونو بندول ډليزو رسنيو  وکه چې د هند په نيمه وچه کې دود لري .وزغميسانسور، د شخصي   د مقاومت خن 
ي ده لويزيوني وينا وارولهستانيانو ژړل کله چې ولسينی پاک. وکيالونو جوړه ک   . مشر د شنبه په ورځ خپله عجيبه 

ان يېدريشي کې وينا   شيروانيپه ساده توره  سره پرتله )١(کولين ن ابراهيم لي دامريکي له پخواني ولسمشرکوله او 
   .وکا

ی په ه د، السونه يې تريدل کله چې دي لهجه، خولي پرماتېنابپه قهرجنه اعص وويل، دی  . الس نيولی وی وينا پا
خه وژغوريمجبور   . دي چې ولسواکې له اسالميستانو 
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 مخامخ ک چې له هغه نه  يېوار بيا کمزوري ک او د خپل روزونکې سرهيمشر  جنرال ولست دغي اضطراري حاال
  .هغه امريکا او د بوش حکومت دي.  نه شي هم ډډه کولي او الس اخيستيدې
لستان حکومت د مشرف او د دی سترهيو کاله راپه ديخواسپيني ماني او له  و  سياسي سياله بېد ان ه له ترمنظر بو ن

وډيرو ي سره من و ه ين   . شول ويش سره سالح دواړو د واک پر.ووکتوب  
و کالو نو لپاره په خپله دنده دي کېمشرف اجازه لري د نورو پن   . پاتې شي او بايد د پوځ مشري پري

يبې نده ک ر يره  و بايد د نوي حکومت ولسواکه    .نظير بو
خه بيرته غي د ه .د لوي کورنې لور ډيره په هيواد کې محبوبه ده  کې له په کراچيرات د دوبی له جالوطني 

و بريدون ي تر شا برې١٣٩و سره مل وه چې انمر   .شودل م
يره نه ا  ت سره د ولسواکې کومه ر و په درن ون يې دهبو   . ده بلکه غبر

لي صدراعظمه وه، د  يېهغي دندي  دورهغه دوه    .ی شويرسوايې سره ختم،  د اداري فساد، ب
  . د واک ويشلو ته تسليم شي يې نشته بيله دی چې دومره کمزوري شوي دي چې بله الرمشرف

ي ، چې د واک السته راوړلو لپاره شرايط اماده ک تلي احساس ک ان ايله غ   .د اضطراري حالت اعالنولو ته يې 
ران ديکتاتور ته  يره ورله هم دې مهاله لوديز خپل  ه  واکولدی خپ. دوي وايې .يخپله بدرن ي  دي  نه  پو پري

خه دفاع کوي  وکيالن له دريشيو او نکتاييو مدافعچې و  سره چې له قانون  و ودبوي او کله چې بېنظيربو خپل په ډن
ه، هغه يې  په کوروکاباد اعالن الريون له سلهاوزور خلکو سره پر اسالم    . کې نظربند ک

ورنو اغيز کوبيونکې غاز، په  منلي شوه چې پرپه لودي کې د هغو ان يو مدافع وکيالنو او الريون کونکو باندي او
ه زندان ت و و وهل او تکولډليزه    . وه لي، ووه اچول، په ډن

ار په   د کراچيده کونکييوې ز. مشرانو سره روږدې ديله مارشاله او ليونيو ولسپاکستانيان په خپل لن تاريخ کې   
ه سوک  ولس يو الريون کې پر يو شعار ليکلی وو ي يوه    .تهمشر، هيله کوم يوا

ون ل ۍ کې غبر خه ډک وه هپه بهرنې ن   له مشرف سره شل دقيقي رج بوش مشر جا ولس. نرم او له احتياط 
ي خه  .يلفوني خبري وک ه او ور کاره ک ي دييېهغه ته يې خپله زړه بدۍ  ه مو خبره ک ن تل، چې   د ، وغو

خه رستيز دنده د لوی د پوځ ري پر وړاندي  ورسره.ياکنی ترسره کو تر ژره ر او ژاستعفابه    بوش دې د تره
ي    .کې خپل متحد ونوموهج

ورډن بران وويل موږ به  د ريز بهرنيو چارو وزير  نيخپليان و اند ې   .. او تدابير په لوړه کچه مطرح ک
ود المان بهرنيو چارو وزير شتين ماير د پاکستان دغه اقدام د ي هسی چين .وي ليواني تباه کوونکې الري په نامه ياد ک

ون کې وويل موږ په دی باور يو چې د پاکستان حکوولسواکې ته د لودي وري او په غبر ير  مت او دي يو مکر په 
يولس به دغه بحران په خپله ه   .وار ک

رانه تما. ول په دی فکر کې دي چې مشرف به يو واربيا بريالې شي ي لهولو ته  يار شي او  هغهمي خه هو  
تنه کوي، من او يا دواړه؟ اياپو    مشرف په اصل کې دوست دي که د

  .په خوا کې والړ دي، ده ته دا معنا لري د پوځ په خوا کې بايد ويواب دا دي چې مشرف د پاکستان 
ه،، کې ليکې    . يونيفورم زما دوهم پوستکې دي.مشرف  په خپل کتاب کې ،،د اور پر کر

ي د خه ډير په پوځ کې خدمت ک تو کالو  لوي ي بنس هيواد   راپه ديخوا چې د١٩۴٧له کال . يمشرف له  خون
ودل شوي دي يني مقام دي چې ،اي   . دهيلسات يې او ملي سمبول اتومي وسله واک دولتي  پوځ يوا

خه هغ ونو  کر کو ی ل ولني، د پو   .کيل ديتو دنده کي اخوا استخباره پوځ د حکومت، 
و فابريکې لري، ه ي لري، کارنفلکس پوځ په پاکستان کې يو لوی شرکت دي، بانکونه کنترولوي، د سمن وايې کر

مکو جوړوي،  ولو مهم د    .مارک ديستر د اخيستلو او پلورلو تر 
ي نشته چې د يو يرمستقيم ډول نه جنرال له خوا په مستقيم او يا غمتقاعد  هي يو پوهنتون او د تيلو کمپنی او چان

رول  يککن      . ي
ولو يو په بل واک امر دي ن کې مشرف  د دی    .نووتې بې رحمه 

ه د وان افسر په تو يده د يو  کته شی  ک ي تر شا  من دفاعي کر ه چې د د ې زده ک چې د . ده  قومانداني پو
ان خپلي موخي ته ورسوي ول مقاومت سره  من د  والی او . د رن چې دی الزمه . حالت بيان ويد کرکتر دا د ده 

ي ولني پر ضد هم  دري يوالې  ني، بيا دی د خپل ولس د لوی اکثريت پرضد او د ن ډير ل د بې مخو او بهادره . و
کلولي شي مانورنو نتيجه   .يا اغيزه ا

واښ نوره واښ په دې کې دي چې د پوځ له مشري استعفا  هم له همدې سره  ي او د ده په انده بايد دغه   ډيري
ي ان په ملکې ولس مشربدل ک ي او    .وک

م  هدروغو جنهيوه په د اوکتوبر ده په شپ ان ولسواکې کې او ناندري اکه   ده ويلي وه، که دی بيا د . ولس مشر و
انه وباسې لخوا ومنل شي، دی به خپل دوهم پوسترې محکمې   .ستکې له 

ې دی پوهولي وه، چې د سترې محکمې قاضې افتخار چودري د ده ولسمشرې   به نا قانونه د سترې محکمې يو غ
که دی هم مهاله د پوځ لوی درستيز دي  ي    .اعالن ک
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که د اساسی قانون له مخي افسران بايد لوړه قاضې په  ته يا حق کې وه،   برخه  چارو کېسياسيي چې په  وکر
ي   .نه اخلي، دغه ماده د جنرال په برخه کی هم تدبيق کي

لسم د نوامبر د ولسمشر د دندې موده پاې ته رسيده،  که دغه پوست .د پوځ په مشري هم تل نشي  پاتي کيدليپه پن  
ي مله همدي سره د پرويز مشرف .  پخواني مشر پرويز کيهانې ته ورسپارلي وهده د اي اس اي قامونه سياسي او پو
  .پاې ته رسيده

دوډيو سره مخامخ يا د اسالميستانو السته  يدلي وایورپه دغه صورت کې به دا هيواد د    ؟ وی که نه غور
وندونو ناوړه او احتماالن د تلو سره به مشر جنرال ولسا حتمي ده چې دد او  مشرانو  له وينو سره مل د واک پرسر د 

ي به ي ج ه خون   . پيل شيتر من
ني الره وه چېاض منطق شرف پر مد وډې دطراري حالت اعالنول يوا   .سيول او انارشي مخه ونيو 

، قاضيان او د بشري حقوقو ه دی لکه په مذهب نه والړ وکيالن دمره ند ده سرسخت مخالفين نن طالبان يا القاعده
  .پلويان دي

ه و ه د اسالميستانو پر ضد لمن وي چې د ده ج  د د بشرد حقوقو د فعالينو له خوا. ړيمشرف پردوي تور ل
نومامورين باندي  ي حکومت پر پل ي ي مسلسل  په، چې شکمن اورپکېتورل خه خوشيکي که ، ډول له بند 

  .ي شواهد نه وړاندي کيپورهد سپيناوی محکمی ته 
وتنيونه کوي يوني خبرياالن په خپل راپورنو کېپه هيواد کې تلويز نالر باندی   د امنيتی  وايې چې او پر دغه ک

  . پياوړتوب کمزوري کويواکونو
ي دی چې د ولس يني س وس کلن افتخارچودري يوا   .مشر پر وړاندي مقاومت کولی شياته پن

ل شوي دي قاضي چې اوس په کور کې نظر بند دي وايې اساسي قاد سترې محکمې يري ک و الندي  دغه  .نون ترپ
ي چې بريتونه  ېس ون ه  ن او دی  لري هم وويل او پر  ني پ ي لوم  د سد زياتې او تيري پرضد اودا د ج

و   .قربانيو وخت رارسيدلی دي چې دا ديکتاتوري ختمه ک
  .دغه خبري ده د تيليفون له الري الريونکونکو ته کولي چې د ډيرو چکچکو او ستاينی سره بدررقه کيدي

و او جوړشويو محکمیکمن او ناراضوا، چې په پاکستان کې دا عامه خبره ده   .يل ش ته ودروي حقوقپوهان د ب
ه پلوي و، ين او  وتنيونکې باندي بدل کور وورو چودري د مشرف يو  ان د رژيم   ستر قاضي د غېد.  يې 

په کارخانو شخصی سيکتورته اړل حکومتي پوالدو  تل په يو سمبوليک ډول  د پوځ  دی له.ودرول په   سره ده غو
خه پهاتو نور موسسد پوالدوکارخانی اوپوځ .  ودروينوره شتمن کول ه اخيستني    لکه  يېدا هيواد ، کويناوړو 

ي دی ي جوړ ک   .يوخالص پلورن
خه و اوبشري ضدجناياتو له قربانيانو، خپلوانوچودري د   د ده دلته. رک شويو خلکو سره مرستي کوي له بلوچستان 

مکو . او اخ ډب روان دي ج ډوله کورني د پوځ سرهنه واد زږيدو اياالت  په ډيره برخو کې له پخ  يو علت يې د 
ه د ويناو پر م. سم وېش په سره ديناالندې د شتمنيو  د ، که ولس مشر  ږغ کويهال په مشرفچودري په واضع تو

  . پاتې کيدل غواړي نو د پوځ جامع بايد وباسی
ي اخيستنی په وجه  له دا خبره مشرف ته دزغم نه وه د مارچ په مياشت کې دغ خه د ناوړه ک ه قاضی د دولتي دندو 

ه ک و   .خپلی دندې 
کيچ په هر ودري يو باوري ډيپلومات وايې موږ ته ډير لوړ رتبه جنراالن راغلل او موږ يد چ ولو چې دا ک ې وه

  .ې وی بايد ژرترژره حل شيډول چ
ومانو ته  ، زه به خپلو ما ه نوم چاودري وايې ما ژور فکر وک    !ه وايم؟  پيسي که يو 

تو ډيرو الريونو خه چودري بيرته خپل دفتر ميز ته راغيپس له  و    . د محکمی ناندريزه پريک
واکونو د نوامبر په دريمه    . کوهله او چودري يې بيا له دندې لرېچاپه و باندي ستره محکمه پربيا امنيتي 

ه   .ولسمشر په همدي بهير کې حکومتي لوړه وک
ه يو ه السته راوړنه وه تيري جمعې پوري اضتر ه نا  ي ته دي مجبور دی چې جوړجاړ.طراري حاالت مشرف ته 

که د ده واک سوکه سوکه ي،  ويدومخه ک   .دي  په وليدو او 
لسم د فبروري  اکني ترسره شینه د پن ی    .مخکې يعني په جنوري کې بايد د ولسي جر

ولو خبرو اج و سره د  . مشر پاتي شی خو د پوځ مشر نه شي کيدايو مشرف ولسازه لري صدراعظمه شي ابېنظيربو
ه دي چې بايد ه لپاره ؟طراري حاالتبيا نو دا ض.  وشي دا هغه     د 

ې  چې ډيره برخه يمتحده اياالت مياشت په مياشت سل ميليونه ډالر  .ران رارواني دي بحله بهره مرستي سره له دغې
يمصرف کد پوځ تجهزاتو لپاره    . وراستويي

پالو س که دي  که د دوي اتومي وسالح  اسالميب ولنی ته يو ليواني خوب  يوالي   ته  پاکستان د نور هيوادو په پرتله ن
من د لودي په الس ورغله، دوي بيا  خه  ډيره ويره لريند مرګ د   .ان 

ر د قبا خه را ورسته طالبان او د بهرني تره ې  رول کيدونکید افغانستان له ج ي په يلو د نه ک ولي   سيمه کې را
يوال جهاد پرمخ .  يني اروپايې او امريکايې اورپکې، چې دوي ن ونو افغان، پاکستاني،اوزبک،عرب حتی  دا په زر
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الي موخه د کابل او اسالم اباد حکومتونو لمن رو  يوالي تره ه وړل او لودي ته نوي ماته ورکول بيايې د دغو ن
  .دی
سدغ ورورو کلي په کلي، ولسوالي په واسوالي  واک او بری د پاکستان په شمال لودي کې  اوس پالو اور پکو و ب

ي د شمالي او سويلی وزيرستان قومي مشران وايې .موندلي دي وي هغه وژل کي د هيواد دا سيمه . وک چې سر ج
ي رول کي   .د نوی نسل طالبانو او القاعده لخوا کن

ي لري او  مال عمر يو پالوال يا وفادار ې کی د طالبانو مشرپه تيره اون کل نيم ميليون و کلي سيمه چې ا د سوات 
ه د . سشن له ورايه را روان ديزيطالباني. د سيالنيان لپاره يوه په زړه پوري سيمه ده، د اعمارت يوه برخه اعالن ک

يورګ ارنرسته په الهور کې  ولني مشر  ي. واييالمان  هينريش بول  وک نه پوهي کههي  او د   د قبايلي سيمه 
دي خبرياالن نه شي ورتللی  يابلوچيستان ه  ته ن خه طالبان خپل مقاومت د امريکې او  .د ډيورن کر اې  له همدي 

يانو سره تنظيموي ې لپاره ترني کوي او د بريدونو ورسته بيرته پر نا. ناتو پو  د پاکستان په سيمه کی دوي د ج
ه شات کوي   .معلومه کر

و چې دغه د پالوافغانستان هي کله ثبات نه شي موندلې تر  س   . مخاليفينو مقاومت نه وي درول شوي ب
پالو پر وړاندي  ج کې مشرف ته اړ دي س  بوش دی د دوهمي کودتا ورسته هم يو نه جبران .لودي د اسالمي ب

ري ونوماوکيدونکې ونه اوپه پاکستان کې بله ي.  مل وا يره به لودي ته نوي  ته  دو نوې   نا امنې فکتورنونه رامن
ي   .ک

ي و به را ي او بو خه ورسته اوس هم .داسې له دوي سره منلي شويده چې مشرف به پاتې کي  د اتو کالو جالوطني 
و په خلکو کې محبوبيت لري رې. بو وند پيپلسپارتې مل ل  د پاکستان د لو چېهغه کولي شی خپل  خه  وندونو  يو 

ونو ي په الرو او ا لودي غواړي د پيپلسپارتې، مسلم ليک او د مشرف پلويان يو کواليشن جو .   راوباسې کېکي
ي   . دا به يوه هيله وي چې مذهبي ډلي مخه ونيسي،ک

ني حاالتو پ      ی نه را په ديخوا نظربنده نه ده، هغه توندي ويناوي د بي ول ر بېنظيره د جمعه ور ضد کوي او په 
ونه کويهيواد کې د ولس وا يورسره غواړي  .مشر پر وړاندې د سترو الريونو  يته ک کيچ کچه را هغه به . د ک

يبريالې ي هغي. راوو ي، دې به ډير  ولسمشر که جوړه ونه ک ه چې .کمزورې شینوره  ته امتياز ورنه ک هغه 
  . ته شیطراري حاالت له الري مخه نيوله رامنده د اض

 پای
 

  .د ژباړن شرخه
١.  

  ابراهيم لينکولين
اکل شو، بيا په کال ١٨۶٠په کال  ل لپاره١٨۶۴ کې د امريکي  متحده اياالتو شپاړسم ولسمشر و اکل  هم د دوهم   و

ي . شو ل کي خه  ه وهدې د امريکې له ډيرو مخورو ولسمشرانو  وند  تونکو د  د يولسو  .، د جمهوری غو
ه پيل شوهلو سره د سويلي اياالتو او شمالي اياالتوغالمانو بيلو ه کورني ج ته کيدل ده.  تر من   د متحده اياالتو رامن

ي واک ته  او د غالمانو ازادي او د هغه  حکومت الندي الره د نوي مرکزي دولت او الره يې د شلمي پې يوال  ن
ه   .خالصه ک
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