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 1 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
  ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، ل په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوا: یادښت 

 

 ۹۱/۱۹/۲۱۹۲          مرتضی جواد
 

 !را خاموش ساخته استموکراسی ید در پاکستان دیکتاتوری
 

در این اواخر یوسف رضا گیالنی در یک اقدام بی سابقه خالد نعیم معاون وزارت دفاع پاکستان را برکنار ساخته        

ان تا . گرچه از بدو بوجود آمدن پاکستشده استنظامیان آن کشور مواجه العمل  عکسپاکستان با صدراعظم که این کار 

، موجود بودهحکومت ملکی و نظامیان بین هایی جنجال کنون نظامیان آن کشور حرف اول و آخر را زده و همواره 

محرمانه از جانب آقای زرداری رئیس جمهور پاکستان از طریق حسین  که یک نامه  فعلی از آنجا آغاز شد مشکل ایجاد 

لوی مریکایی در اختیار مایک مولن ااجر پاکستانی االصل حقانی سفیر پاکستان در سازمان ملل متحد که توسط یک ت

که برعالوه اینکه از دیکتاتوری نظامیان پاکستانی آقای زرداری گله مند بوده حتی از ارتباط  گرفتقرار امریکا درستیز 

و سازمان  ر رهبران شبکه های مرتبط با القاعده با اردوئبن الدن رهبر شبکه القاعده و سا پنهان سازی اسامه

 استخباراتی پاکستان نیز سخن گفته بود. 

 

بعد از درز این موضوع به رسانه ها نظامیان پاکستانی از هر طرق ممکن حکومت ملکی را زیر فشار قرار       

آن کشور حکومت ملکی و حتی آقای زرداری را زیر فشار  داده حتی نظامیان با استفاده از نفوذ شان در قوه قضاییه  

برای را میخواهد زمینه از این طریق  و هرفتگدوسیه فساد اداری زمامداران ملکی پاکستان را رویدست حتی  واده قرار د

 .سازندانحالل دولت این کشور فراهم 

 

 هآن کشور نسبت به افغانستان یک روی ه ییاست که روی ساختهگذشته ثابت  البته سیاست های پاکستان طی سه دهه       

ثابت مبتنی بر سود جویی مطلق می باشد که تغییر در مهره های سیاسی آن کشور هیچ تغییری بر این سیاست ثابت  یی

   .داشتنخواهد 

  

در سال جاری  جهانی در نظر دارد تا خبری به نشر رسیده که جامعه   یضمناً در این اواخر از طریق رسانه ها      

میالدی شدت بیشتری را در امر مبارزه با تروریزم از خود به نمایش بگذارند و آغاز حمالت طیارات بدون سرنشین در 

مناطق مربوط به پاکستان خبر خوشی است که میتواند از قوت تروریستان و حامیان شان که همانا حلقات نظامی و 

 استخباراتی پاکستان است کاسته شود.

 

قوت نظامیان پاکستانی آنقدر زیاد است که حتی میتوانند با یک اقدام حکومت مردمی و ملکی پاکستان را تغییر       

زیادی دارند مانند پرویز  داده و با دیکتاتوری و خودکامه گی که دارند خودشان با یک کودتا که در این مورد تجربه  

ی چندین سال هم در عرصه نظامی و هم در بخش های ملکی مشرف دیکتاتور سابق پاکستان که با سقوط حکومت مردم

که کشتن افراد  بودند در زمان زمامداری وی تروریستان صدها برابر جسورتر و جانی تر شده ویکه تاز پاکستان بود 

 دال بر این مدعاست. در افغانستان توسط تروریستان ملکی و بیگناه

 

که این امر متوجه جامعه جهانی وریزم تضعیف نظامیان پاکستانی بوده یگانه راه به منظور ریشه کن ساختن تر      

امریکا است که نباید دیگر پول های وافر را در اختیار نظامیان آن کشور قرار دهد تا آنها بتوانند  در رأس ایاالت متحده  

  با دست باز تروریستان را حمایت و پشتیبانی نمایند.

 

 بااحترام    

 

 
 


