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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوا: ياد ير و لولـ، ل په غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

دراڼ: ژباړڼ    ٢٠١١/ ٠٨/ ٠٢                         سراج الحق ببرک زی 
                                   

                              ته تسليم شو ګانوردا وسله وال پو ځ ترکيې د
  

ه ل انالين ويبپا   يورګن ګوتشل: ليکوال، شپي
  
پوړو مشرانو  د   استعفاوېپوځ ج

دي   پوځ  دپه ترکيه کې  ته شوه سره  استعفی د ی درستيزلو پوځ  د وسله وال ني  پای  دواکم  نېلک  سلن  د. رامن
واک مات شو، واک اوجنراالنوترکې  ونکې ستر    مهال  سدی او ،ګان دیوردرجب طيب ا صدراعظم د ترکيې  ګ

ت واک سياسي په خپل  واکمن شوي دی کې    .ډير 
ه خوله  ارامه او دغه خبر په ډير ه د حکومت مشر  ؛ استامبول جب طيب د لوی درستيز   ر، صدر اعظمواخيست پ
واب   نير اشي کوش واستعفاوې ړواموږ غو«چې  کې د ګواښ په  ي« ، وويل»  وک ه وک ي چې     .»تاسو پوهي

پانهليبرالترکيې کين اړخي  د ام د  ليکې، ور  باندې  پای  په  ب مشر تو د د ترکيې پوځ  دغو دوو جملوجمعي په ما
ا ه د . وهمهر ول   .ه دترکيې په تاريخ کېدا يوه تاريخي پي

الندې  فشار  سياسي سترتر  ولو سرهګوا په  استعفاوې د ډليزواردوګان به   وو،ير په دې اند لوی درستيز کوشن
نال وو  دا يو ناسم ي اوراول  ونه بايدپه ت کې   مسافر«خه کار واخيست چې وايې  متل صدراعظم له هغي.  زي

ودت سأپه ډير جرخپل لوی  درستيز يې او » درول شي مجبور شول  چې  هم قوماندانان  نور پوځ    د.ره تللو ته پري
ي   .خپل ګواښ عملي ک

ې د ژند واکونو مشر ايوا ول  له همدې  امله سمدستي دی ده پاتي شو،ن په خپله دنجدد اوزيل   قوماندان رم  و د 
واکونو د ترکيې   .نده وګمارل شولوی درستيز په درکيې  ده ورځ د تشنبي پ او دونازول شو  په نامه  مشر وسله وال 
پوړو ډولپه داپوځ په تاريخ کې  يرو  استعفاوې  نانوا  قوماند او سترو  د وسله وال پوځ ج ته کيدلرااو د نويو    ،من

يې چې په ترکيه ک   .پای  ته ورسيدو دورپير يا  يو  ېدواړه دا 
ي ورمالپوځ  ته مترکيې  شول  وګان وکولیرد طيب ا عدالت او  حکومت کوونکې واکمن پو ځ   وسله وال . اته ک

ام   د جمعې له . پ   ته تسليم شو .ک. ا پرمختيا ګوند خه په ترکيه کې پوځ  هغسي نه دی، ما ه  چې  پو   ن  لکه 
دي سل په ځ    .   ووو کالونو کېن

ي  ه پوځ ډومول غواړي ه پوان  په دې خبره که س ن ي وو،ره  ډير  چې    .يبايد تاريخ ولول واک ترالسه ک
ه د ترکيې د خپلواکې  يوالې ج ی ن ه کې بيا په  لوم ون او ج   .بايلل ګ

ودل١٩٢٣په   کې يومرکزي مهمه  رول  ترکيې په تاريخ د   پوځ، له همدې مهاله  کال کې د جمهوريت بنس اي
د هغه .  جنرال ووسترودونکې يومهوريت  بنس اينو پالر د ترکيې جد تورکاورسته مصطفی کمال  .  دیيللوبو

  .  وواې ناستي يو پخواني مشر افسر
ه هيواد ترکيهد   کال کې١٩۴٩په  ي د ناتو د ترکيې پوځ  په ه ون  غ د هيواد ترکيه د ، له همدې سره  هيواد شو ت

ون النتيکتد شمالي اپخواني شوروي اتحاد په وړاندې  ې ت ه توره   د پو په ورستيو ډيرشو کلونو . دهبلل کي لويدي
ن کې په  ود امريکې او ناپه دور کې ړجن   ساد  شول پوځ  وکولیوسله وال  کاله د ترکيې ١٩٨٩ تر کې 

ي   .ودري
  

    کودتاوېپه ډيرشو کلونو کې درې
  ګوښ خه رو  ومفکونقيص  هب نه والړ، اسالمي او کمونيستي ضدسيکولريزم  په مذسياسي مفکورو  د  هيواد ته  

ه يوسم سياسي  په ترکيه کې د  نه شي اوپي له د شوي   مجبورد ترکيې پوځ. وساتل شي  تعدل مفکورو ترمن درې 
ي١٩٨٠، ١٩٧١، ١٩۶١ وړاندې  په په منتخب حکومتونو   . کالونو کودتاوي وک

ورين د  جن ړسا د خه ډير مهم وو له اصولو ولسواکې په دوران کې د پوځ دوک ي  امريکا او د،  ول غ و    نا
  .وهجوړ جاړي شوي  کې هيوادونه  د ترکې پوځ سره په دغه خبره 

ۍ د اتيايمو کالونو په من کې  د ازاد اغلي  تورګوټ اوزيد ورستي پي  مهال د واکل  د حکومت په  بازار پلوي 
دول د ملکې حکومت او د واک  اړيکې او کني شو  ووور سره سر مشر انوپوځ وسله وال د ا   .يرو 

ل کال١٩٩٠په  ۍ  ۍ وی درستيز  ل کې په لوم ه ګ کار نه  کولود  وزير سره  د لوم ۍ   .په وجه  استعفاورک لوم
تل دوزير اوزي ه کې د ترکيې پوځ د ل  غو ي ج ې عراق شمال ته خليچ په لوم د پوځ  سرتيرو يې  ، ورننو
   .مخالف وو 



  
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

ل حکومت  پوځ کال کې ١٩٩٧په  و استعفا ته مجبور په ورستي  پال  د فشار له امله  د پوځ . ک  مسلمان بنس
خه ورسته استعفا ته مجبور ظم نجم الدين اربکان د يو کال  صدراع ل شودندې    .ک

هد نويمو کالونو په من کې دا ثابته شوه چې  ، له يوې خوا پوځ اکوونکې مبارزه روانه ده   برخليک د دوو ډلو ترمن
تونکې پلويا په . سره مخامخ وون ترکې اسالمي غور پال   ن  له بلې خوا زاړهاو د هغوي  دوديزه  جمهوري غو

لو سپ . ک. اعدالت او پرمختيا ګوند  د کال کې ٢٠٠٢ اکنو ګ رن اسالم پال  ګوند د ا د  ردوګان او ره  يو نوي م
  .  را من ته شو عبداله  تر مشري الندې

  
خه په ويره کې شول   واک ازميلو    جنراالن د 

خه ال  ک٢٠٠٣د  ه ،په واک دیله کله نه چې اردوګان    ه وک ي او يا د ده  دی ،پو ځ ډيره ه ه ک  له دندې ګو
ه را واک  يل  ول جزيات  ال  . ه  ډيري سخته ماتي سره مخامخ شول لپه دې برخه کې جنراالنو. لن ک ه هم  که 

يانو. جوت نه دي سم تر اوسه  ول د پوځ په من کې د مختل ي اونونه جوړ ککودتا ډير پال د پو فو نظرياتو  له امله  
  .به شوي دي پالنونه او

انه تأجرسياسي   ډير ستر ردوګان ا  اً ه دغو  سياسي حاالتوکې شخصپ له ده سره وخت هم مل . ودلي دی  له 
و او امريکې په ترکيه کې د .وو لسو کالونو کې نا خه راوسته په  پن ې  د پای  ې ج ې کودت د س  اکومې پو

يمالت هم  ته د . نه دی ک يوال بازار کې  يواله کچه  او ن ه  ډيرهترکيه اقتصاد په ن ي  ې . وده ک     يوه پو
ولکو ه يوسيله السته راوړنې  يدتا به دا  ول نو واال د پوځ لوی درستيز . من ي   ې امله له همد .په دغه خبره پوهي

ونو او ګوټ  خهدندوی د ګوا   .  ورسته بل کوم ګام نشو اخيستليي  
لی او يوه بله ضربه يې پو٢٠٠٧په  اکنی وګ ل لپاره  ه کال کې اردوګان  د دوهم  ه مخکې له مخکې د.  ځ ته ورک

ارنواالن ي  ي  ،ان ان ي محاکم او د پوليسو  يان،واکونو چمتو کولوسره ان ونو پو ادارې  په سل
لمامورين سوداګر او اک   .اديميک کسان يې بنديان ک
ي ترننه روانه ده. مير فعال کودتاچيان هم ونيول شولد دوی په من کې ډير ش   . د نيولو ل

 د ترکيې د  افسراندا.  دي رتبه افسران په زندانو کې ناست بحران او ډير شمير لوړلاميرا ،االن جنر٢۵٠همدا اوس 
لورمه برخه جوړوو    .يلو افسرانو 

ی د جم ان و، محکمې عې ورځ په کهي يوې   چې دوی د حکومت ضد يوه کله  د نورو جنراالنو د نيولو امر ورک
  . دهه  پرانيسته  پاويب

  
   کچې ته ر سيدلې دی اردوګان  د خپل واک  لوړي

خه مخکې لوی درستيز هل  او دنير اشيک کوش لوی درستيز  کال کې  ٢٠١٠په  ه وکوبر بسکهغه  ه ک ډيره ه
ی چې خپل افسران د ان واکمن   ارنوال  پوليسو له نيولو او د  خه وساتي ذکريا اوڅ     .  

لوويشتو جنراالنو  کيچ  د دوه  تنېورستي ک ينو .  چې دوی په توقيف کې ناست دي، وو او برخليک په اړه پو د 
  . دعوا شتون نه لريې  ډول قضايوړاندې هيپه جنراالنو 

ي او ياتکې ترفع په کلن ناسته  ځپو کې  د ترکيې ست په مياشتهر کال د اوګو   .اکنې تر سره کي
تنه کولهي  د ترف هم ناست  وهپوځ خپل افسرانو ته که  هغه په توقيف کې    ته ت بندي افسران يې تقاعدحکوم ،ع غو

تل دسوقول  او اوردوګان د کوش واکونو مشر نوی و لوی درستيز مرستيال او د ژنير وړانديز چې ده  غو ندارم 
و اکل شي     .رد ک

ي افسرانو د بندي کيدو باندې د يو وينا کې  اړه  استعفا په  خپلي نير دکوش پر حکومت   اعتراض  وک او شمېر پو
باندې   واکونو   شرايطو کې ژوند کوي او تل  پر وسله وال ړوډير ناوپه  کې  زندان  په تور ولکاوه چې  افسرانو 

يد ح يا .کومت له خوا  تيرې کي خه دی د دې امله استعفا ورکوي چې مسوولو کسانو او دی د خپلو پو نو د حقونو 
  .ساتنه نه شي کولی

لي  اکنې و ګ ول ل لپاره   ې  او رجب طيب اردوګان شپ اونې مخکې د دريم  من پو مشرانو   دد تل لپاره د ګوا
واک پ. خه خالص شو وکدی اوس د واک او  ه  ، مخالفين  او کمزوري  د ده سياسي سياالن.دیوالړ ه کې ه ج

راپوزيشن    د سياست سترهپه ترکيه کې  . دي ول الندې راوستل شوي او ډليزه رسن د شديدو مقرراتو له خوا تر کن
ي چې ولسواکې . توره د پوڅ په وړاندې ويستل شوه ه رسولي شي او ته دا به وخت ثابته ک   . کنهنوره ګ

  
  پای

  
  


